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Abstract: The aim of this thesis is to describe and evaluate the usability of two 

Swedish systems, Sofie and Carlotta, which are used to organize and 
present data regarding museum objects on the web. This thesis also 
presents how objects are described and made accessible to the public in 
the two systems. 

 
To evaluate the usability, a heuristic method combined with Systematic 
Usability Evaluation has been used. The description and accessibility of 
object representations in the systems are evaluated using indexing and 
classification theories from the field of Library and Information Science. 
Additional theoretical background that has been used is how users search 
and browse information systems. Empirical data has been collected by 
observations made in the two systems as they are made available by 
Mölndals museum (Sofie) and Göteborgs Stadsmuseum (Carlotta). 

 
The results of this study show that the systems need to meet the 
requirements of the public, the end-users, to a larger extent. Sofie is easy 
to learn and to use, but over-simplifying the system negatively effects the 
possibility to effectively access data. Carlotta is a complex system that 
holds many possibilities to access semantically related data easily. The 
complexity of the system requires more information about the structure 
of the system and the different functions available for the user. The 
representations of objects need to be more consistent in order for the end-
users to retrieve them by searching. Additional access points made 
possible by the implementation of a directory sorted by subject would be 
beneficial. 
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1. Inledning 
 
Sedan i mitten av 1990-talet har museer tillgängliggjort sina samlingar på webben i 
form av virtuella utställningar och databaser (Nordbotten 2005, s.1). Enligt Leif 
Jonssons rapport Museer på nätet –En strategi för styrning och stöd från 2004, finns det 
cirka 5000 museer i Sverige. De statliga museerna är till antalet cirka 200 och deras 
samlingar omfattade år 2002 totalt omkring 48 miljoner föremål. Detta blir fem föremål 
per capita, och dessa föremål representerar på flera olika sätt vår gemensamma historia 
under drygt 10 000 år tillbaka i tiden. (Jonsson 2004, s. 7-9) Av dessa föremål är cirka 
55-60 procent tillgängliga i digital form. Förutom föremålssamlingarna finns även 
fotosamlingar som omfattar cirka 10 miljoner fotografier av vilka omkring 25 procent 
finns i digital form. Enligt uppgifter från Kulturrådet 2002 hade drygt 200 museer en 
egen webbsida och 24 av dessa hade även tillgängliggjort samlingarna på webben i form 
av databaser för allmänheten. (Jonsson 2004, s. 10) 
 
Att tillgängliggöra en databas på webben utgör kanske inga större tekniska svårigheter 
men att möjliggöra åtkomst av begripliga data kan nog vara mer problematiskt än man 
kan tänka sig, vilket sammanslagningen av Östasiatiska, Medelhavs-, Etnologiska och 
Naturhistoriska museet till Världskulturmuseet, lokaliserat i Göteborg, exemplifierar.  
De sammanförda museernas databaser var från början konstruerade enligt olika syften 
och mål. (Murray & Rengman 2006, s.1-4) Språk förändras kontinuerligt och i samband 
med sammanslagningen upptäcktes stora skillnader i syntax och grammatik. Föråldrade 
ord och fraser passade inte in längre. Museerna ansågs dessutom ha fått en bredare och 
mer internationellt intresserad publik och detta ställde nya krav på de data som skulle 
sammanföras och representera  föremålen som museerna tillhandahöll. (Murray & 
Rengman 2006, s.2) Man kom snart fram till att det behövdes auktoritetsförteckningar, 
dels centralt och dels lokalt specificerade. En omfattande diskussion under 
sammanslagningen av museernas respektive databaser rörde även om databaserna över 
huvud taget skulle publiceras för allmänheten på webben. 
 
Bibliografiska dokumentrepresentationer och representationer för objekt, det vill säga 
fysiska föremål, är idag tillgängliga dygnet runt för alla som har tillgång till webben. 
Detta innebär att museer omfattas av samma dokumentationsproblematik som bibliotek 
och arkiv. En avgörande skillnad mellan bibliotek och museum är dock att bibliotekens 
dokument inte är unika, utan ofta tryckta i stora upplagor (SOU 1997:14) vilket 
påverkar hur denna kunskap skall organiseras. Traditionell objektrepresentation inom 
museiområdet handlar om att registrera - tillföra nya uppgifter om föremål, bilder och 
arkivhandlingar, dokumentera - samla in och forska, och konditionsrapportera. Ofta 
utgör representationerna noggranna detaljbeskrivningar av föremålet i sig och handlar 
inte om föremålets ursprungliga och egentliga kontext eller funktion. Den terminologi 
som används vid registrering och dokumentation kan även uppfattas som svårbegriplig 
för den som inte har specialkunskaper inom ämnesområdet (Doolan, Ellis & Peacock 
2004). Semantiska tolkningar av objektet och relationer till andra objekt har varit av 
sekundär betydelse. (Nordbotten 2005, s. 6; Doolan, Ellis & Peacock 2004)   
 
Under CIDOCs1 årliga konferens 2006, som hölls den 10-14 september i Göteborg var 
temat  ”Wider perspective – broader base”. Konferensen handlade detta år om att 
                                                 
1 CIDOC, (The Committee for Documentation of the The International Council of Museums) är en 
internationell organisation med ett ansvarsområde som berör museernas dokumentationsarbete. CIDOC 
har utarbetat en internationell standard, CRM för dokumentation av data som behandlar kulturarvet. 
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bibliotek och arkiv ställs inför samma dokumentationsproblematik som museerna. 
Under konferensen hölls en session med titeln ”Database Battle”. Här diskuterades tre 
databaser som används av museum i Sverige, utifrån ett kunskapsorganisatoriskt 
perspektiv. De tre systemen var Carlotta, Sofie och Primus. Under en föreläsning på 
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås 
föreslog Tor Henriksen, som var seminarieledare under sessionen på konferensen, att 
det fanns utrymme för att göra någon form av evaluering av den publika, den så kallade 
webbversionen, av dessa system. Vi tyckte att det lät som ett aktuellt och intressant 
ämne, då vi före påbörjade Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier har läst 
systemvetenskap, konst- och kulturvetenskap. 
 
Denna korta inledning och bakgrund syftar till att belysa den pågående diskussionen 
som påverkar museernas framtidsutveckling på webben och leder vidare till vår 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
En brist med de system som idag används i Sverige för att skapa publika 
representationer för museiföremål är att de inledningsvis utvecklades för den interna 
verksamheten i början av 1990-talet. Man tänkte inte på att informationen i systemen i 
framtiden skulle offentliggöras. En stor övergripande del av den data som finns i dessa 
stora kunskapsbanker som museerna utgör, har skapats av och för museipersonalen som 
dessutom fungerat som en intermediär för den som söker efter information om 
föremålen. Museipersonalen är ämneskompetent, men den kunskapsorganisatoriska 
informationsteknologiska utvecklingen har gått i en rasande fart de senaste åren, och 
frågan är om museisektorn hängt med i denna utveckling? Stora mängder data har 
registrerats i dessa system, och ofta har varje museum sin egen interna systematiska 
ordning. Dessa data representerar och utgör långa eller kortfattade beskrivningar av 
föremålet, ofta innehållande en avancerad fackterminologi som kan uppfattas 
svårtillgänglig för slutanvändaren och den ”breda” publik som idag har tillgång till 
webben.  Till skillnad från tidigare diskussioner rörande teknik och bilddigitalisering 
handlar den nuvarande diskussionen mer om innehållet i databaserna. Hur skapar man 
intresse samt förmedlar och möjliggör åtkomst av denna omfattande kunskapsbank i en 
ny kontext och till ett nytt bredare spektrum av allmänheten? Vi vill med denna studie 
undersöka om detta utgör ett problem och på vilket sätt som det är genomförbart att på 
bästa sätt representera ett objekt och samtidigt göra objektet tillgängligt för så många 
slutanvändare som möjligt.  
 
Man kan påstå att gränssnittet fungerar som en slags intermediär för dessa objekt som 
finns tillgängliga dygnet runt och vi vill med denna uppsats ta reda på hur dessa publika 
versioner fungerar i relation till den tänkta slutanvändaren. Vi kommer att undersöka 
hur objekten representeras i de olika systemen samt hur de ordnas 
kunskapsorganisatoriskt. Vi avser också att undersöka funktioner, möjligheter och 
problem relaterade till de i denna studie valda systemens gränssnitt. Vi kommer att göra 
detta genom att undersöka användbarheten 2 i gränssnitten. 
 
 

                                                 
2 Användbarhet, se kapitel 2 samt 3.4 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera de båda publika webbversionerna av Carlotta och 
Sofie samt undersöka hur objekt representeras och hur åtkomst av dessa 
representationer möjliggörs. Hur indexeras och klassificeras objekt med tanke på 
slutanvändaren? Vilka verktyg finns att tillgå när användaren browsar eller utför en 
sökning? Utifrån ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv, förankrat i biblioteks- och 
informationsvetenskap, samt riktlinjer för människa-data-interaktion (MDI) avser vi 
undersöka användbarheten i de båda systemens publika gränssnitt. 
 
Våra frågeställningar är: 
 
Hur fungerar åtkomst av objektrepresentationer i de publika versionerna av systemen? 
 

• Vilka problem och möjligheter relaterade till användbarhet finns i systemens 
gränssnitt, med avseende på struktur, funktion och presentation av data? 

 
• Hur påverkas objektåtkomst av hur objekten indexerats och klassificerats i 

systemen? 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Vår avsikt är inte att förklara och redovisa den bakomliggande konstruktionen av 
databaserna eller databasernas struktur. Vår undersökning handlar om hur data i form av 
representationer tillgängliggörs och hur åtkomst av data möjliggörs. Praktiska aspekter 
som påverkar systemen internt kommer inte att undersökas i annat fall än där dessa 
anknyter till vårt problemformulering, syfte och frågeställning. Med detta menar vi till 
exempel hur registrering och katalogisering utförs samt hur ekonomiska förutsättningar 
kan påverka webbversionernas utveckling.  
 
Detta är en mindre studie, då vårt urval är begränsat till två studieobjekt, och resultaten 
av vår undersökning är inte generaliserbara. Vår avsikt med denna studie är inte att 
komma fram till definitiva svar, utan att uppmärksamma ämnesområdet och 
förhoppningsvis ge uppslag till framtida forskning och diskussion. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Inledningsvis försöker vi att skapa en överblick över forskningsfältet. Därefter följer ett 
kapitel där vi redogör för kunskapsorganisatoriska perspektiv och principer som vi 
kommer att utgå ifrån i vår undersökning. Vi redogör i detta kapitel även för riktlinjer 
relaterade till användbarhet. I metodkapitlet motiveras och förklaras val av studieobjekt 
samt de metoder som vi använder i undersökningen. Därefter följer en presentation och 
beskrivning av studieobjekten, vilken utgör en del av vår empiri. Därpå följer vår analys 
som utgörs av en utvärdering av användbarhet och objektrepresentationer samt åtkomst 
av dessa i systemen. Utvärderingens resultat redovisas i ett eget avsnitt där vi anknyter 
till de olika riktlinjer som vi utgått ifrån i vår undersökning. I diskussionen som följer 
tar vi upp problem och möjligheter, besvarar syfte och frågeställningar samt 
kommenterar resultaten från utvärderingen i uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning  
 
Forskningsfältet människa-dator-interaktion (Human Computer Interaction, HCI)  
utvecklades redan under 1980-talet och parallellt med denna utveckling inleddes 
forskning som handlade om användbarhet3 (usability). Termen användbarhet började 
att nyttjas under inledningen av 1980-talet och ersatte då användarvänlighet. (Bevan, 
Kirakowski & Maissel 1991) I början 1990-talet gjordes det undersökningar om hur 
mjukvaror kunde designas för att underlätta användning, förståelse, att memorera och 
skapa tillfredsställelse. Två faktorer relaterade till användbarhet ansågs särskilt 
betydelsefulla under denna period, att systemet skulle vara lätt att lära sig och att 
systemet skulle vara enkelt att använda. I slutet av 1990-talet blev användbarhet 
relaterat till webben en del av ämnesområdet människa-dator-interaktion. (Badre 2002, 
s. 5-6) Vi har valt att ta upp följande forskare som är aktuella inom området 
användbarhet, Albert Badre4, Jakob Nielsen och Rolf Molich. De två sistnämnda har 
under 1900-talet varit de ledande forskarna som behandlat användarinriktad design för 
webben.  
 
Ett problem med den forskning som tar upp studier som handlar om människa-dator-
interaktion är att forskningen ofta handlar endast om återvinning av bibliografiska 
representationer. Undersökningarna behandlar dessutom oftast inte fulltextmaterial utan 
bibliografiska referenser. En annan viktig och intressant infallsvinkel är att sökningarna 
idag ofta utförs av slutanvändaren och inte som tidigare av professionella yrkeskunniga 
intermediärer. (Hearst 1999, s. 266) Traditionell bibliografisk sökning innebär ofta att 
man söker igenom en lista med namn och försöker att göra gissningar för att nå fram till 
något som kan vara en lämplig källa. Att söka information i en webbaserad kontext 
handlar mer om att börja mitt i, med lite och i vissa fall bristande information om 
relationen mellan sökträffen och resterande tänkbara träffar i samlingen. (Hearst 1999, 
s. 267) Det finns idag ett gap mellan pågående forskning och användarens behov (Badre 
2002, s. xiv). 
 
Forskningen angående museidatabaser på webben är till stor del inriktad på nya 
tekniska finesser till exempel i form av utnyttjande av tredimensionella representationer 
av föremål, vilket artikeln New Ways to Search, Navigate and Use Multimedia Museum 
Collections over the Web exemplifierar (Addis, Martinez & Lewis 2005). Ett nytt 
begrepp kallat social tagging är också aktuellt inom museivärlden. Försök utförda på 
Steve museum i USA redovisas i en artikel av Jennifer Trant 2006, och hon förklarar att 
det är betydelsefullt att få publiken att engagera sig i museisamlingarna. Detta kan ske 
genom att användaren får möjligheten att påverka och bestämma hur återfunna objekt 
skall kategoriseras. Det bildas så kallade folksonomier på webben och dessa kan sedan 
redovisa användarens intressen och på så sätt ge feedback tillbaka till museet (Trant 
2006, s. 3). Folksonomier utgör en socialt konstruerad form av klassifikationssystem. 
Försöket är ett samarbete mellan professionella på museet och personer med 
kunskapsorganisatoriska erfarenheter och syftet är att fylla det avstånd som finns mellan 
användare och dokumenterande verksamhet. (Trant & Wyman 2006, s. 1-2) Andra 
fokusområden kring forskning relaterad till museidatabaser på webben är till exempel 
standarder och riktlinjer som är lämpliga för att presentera museiobjekt och göra 
åtkomst av objekt möjlig.  
                                                 
3 Användbarhet se även kapitel 3.4. 
4 Albert Badre är professor vid the College of Computing och the School of Psychology vid Georgia 
Institute of Technology i Atlanta. 
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Aktuell är också diskussionen om innehåll, hur beskrivs ett föremål på webben på bästa 
sätt och för vem? (Nordbotten 2005; Doolan, Ellis & Peacock 2004; Murray & 
Rengman 2006)  
 
Forskningen relaterad till museidatabaser på webben följer utvecklingen av Internet. 
Inom detta forskningsområde förekommer en mängd olika infallsvinklar. Vi har funnit 
litteratur som handlar om hur samarbete mellan museisektorn och den 
kunskapsorganisatoriska sektorn, bestående av bibliotekarier och informationsvetare 
kan möjligöras och  utvecklas. En omfattande del av forskningen innefattar studier 
gällande webbsidor, digital bildbehandling, åtkomst och användbarhet. Ett flertal 
artiklar utgör också detaljstudier och utvärderingar över tekniska aspekter, såsom 
bildåtervinning och digital bildbehandling, detta är dock utanför ramen för denna 
undersökning. Ett flertal artiklar handlar om konstruktion av webbsidor samt 
undersökningar och utvärderingar utförda utifrån användarens perspektiv. Få är dock 
studier direkt relaterade till museiverksamhet. 
 
 
2.1 Litteratur 
 
Vi vill undersöka kunskapsorganisatoriska riktlinjer och principer från biblioteks- och 
informationsvetenskap och om dessa riktlinjer och principer kan användas inom 
museisektorn. Vad finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen som kan 
användas för att organisera data på museer? Vi har valt att ta upp internationella 
kunskapsorganisatoriska riktlinjer, rekommendationer för utbyte av information om 
kulturarv av olika slag, CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) 5. Dessa riktlinjer 
står i vår undersökning för det kunskapsorganisatoriska perspektivet inom 
museisektorn. Avsikten är att i vår undersökning återknyta till om dessa riktlinjer 
används i Sofie och Carlotta. Vi har även valt att förankra vårt kunskapsorganisatoriska 
perspektiv i tre texter från området biblioteks- och informationsvetenskap, Indexing and 
abstracting in theory and practice (2003)  av Frederick W. Lancaster och Subject 
analysis; Principles and procedures (1989) samt Classification and indexing in the 
Humanities (1976) av Derek W. Langridge. Dessa båda forskare tar upp indexering, 
klassifikation, ämnesanalys och användarprinciper ur ett bibliografiskt perspektiv som 
även är applicerbart på museer. I dessa texter diskuteras även konsistens vid indexering 
och kontrollerade vokabulärer som påverkar åtkomst av data, vilket vi avser undersöka i 
de båda systemen. 
 
Tillgången på artiklar och studier direkt relaterade till vårt ämne har varit begränsad. Vi 
har hittat en amerikansk studie, en magisteruppsats, An Evaluation of Online Databases 
från 2004 skriven av Kristin Fiore och handledd av Gary Marchionini6. I sin studie 
undersöker Fiore åtta webbversioner av museidatabaser med avseende på brister i 
konsistens, innehåll och kontextuell information. Fiores urval består av konstmuseum 
som till exempel The Metropolitan Museum of Art, The Museum of Fine Arts in Boston, 
The National Gallery of Art med flera. Studien inleds med en omfattande 
litteraturöversikt över området som fungerar som en bakgrund till empirin. 
Undersökningens syfte är att besvara hur dessa brister påverkar browsing och sökning, 
det vill säga åtkomst av data i webbversionerna. Fiore har anpassat sin metod i 
                                                 
5 CRM, se kapitel 3.2. 
6 Gary Marchionini är professor på the School of Information and Library Science vid North Carolinas 
universitet i USA. 
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undersökningen eftersom, museernas samlingar och dess databaser varierade i format 
och komplexitet (Fiore  2004, s. 5). Undersökningen visar att det råder inkonsistens på 
många olika områden i databaserna och särskilt när det gäller sökning i person-, ämnes- 
och deskriptorfält. Hon konstaterar också att korsreferenser, det vill säga att 
sammanlänka konstnärer, konstnärernas verk, och teman inte uttnyttjas och att det 
saknas kontextuell förankring av objekten i systemen. Dessutom menar Fiore att flera 
museer gör anspråk på att använda en kontrollerad vokabulär. Studien visar dock att 
dessa inte verkar användas i någon större utsträckning i systemen. (Fiore, s. 47) Flera av 
bristerna som påtalas i webbversionerna är mer eller mindre svåra att utveckla och Fiore 
konstaterar att det är svårt att tillhandahålla gränssnitt som är anpassade till både 
novisen och experten som kan tänkas använda systemet. Det gäller att hitta en balans, 
mellan det alltför förenklade gränssnittet och det mest komplicerade. (Fiore 2004, s. 54) 
 
I vår studie kommer vi att försöka utvärdera användbarhet relaterad till gränsnitt och 
slutanvändaren. I studien Informing the Design of Web Interfaces to Museum 
Collections, av Mary Dyson och Kevin Moran (2000), används en heuristisk ansats för 
att utvärdera användbarhet i en museikontext.  En heuristisk utvärdering7 syftar till att 
förklara varje problem relaterat till användbarhet som upptäcks, genom att referera till 
olika utarbetade principer (Nielsen 2005a, 2005b ; Molich 2002, s. 69-70, 188). Syftet 
med Dysons och Morans studie var att exemplifiera och föreslå, brister och möjligheter 
relaterade till sju museers webbsidor med avseende på användbarhet relaterat till 
gränssnitt. Dysons och Morans undersökning utgjorde ett förarbete till studien On-line 
Collections Access at the Museum of English Rural life (Bowen, Dyson & Moran, 
2001), med syfte att utveckla och skapa ett gränssnitt för lantbruksmuseet på Readings 
universitet i Storbritannien. Detta projekt krävde enligt Dyson ett arbetslag med 
ämneskunskaper om föremålen, katalogiseringskunskaper, pedagogiska och tekniska 
erfarenheter relaterade till webbdesign med mera (Dyson & Moran 2000 s. 405). 
Undersökningens mål var skapa förutsättningar för att möjliggöra åtkomst av data för en 
bred publik. Evalueringsmetoden som används i studierna utvecklades under projektets 
gång och utgör ett exempel på hur en heuristisk ansats kombineras med Systematic 
Usability Evaluation 8 (SUE). Det finns flera olika sätt att utvärdera användbarhet på 
och en metod är Systematic Usability Evaluation (De Angeli et al. 2003, s. 317). 
Översatt till svenska skulle metoden kunna kallas systematisk användbarhetsevaluering. 
Metoden går ut på att noggrant undersöka studieobjektet, fokusera på specifika aspekter 
av användbarhet samt kombinera dessa med heuristiska principer (De Angeli et al. 
2003, s. 317). 
 
Det material som vi använt i uppsatsen består av bakgrundsinformation, mål och syfte 
för webbversionerna av databaserna, standarder och riktlinjer, analyser och 
utvärderingar av användbarhet, samt funktioner och sökning. Det är även viktigt att 
påpeka att det finns ett musealt- samt ett biblioteks- och informationsperspektiv, det vill 
säga ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv, som präglar de texter och studier som vi 
funnit. 
 
 
 

                                                 
7 Heuristisk utvärdering, se kapitel 4. 
8 Metoden SUE förklaras, se kapitel 4. 
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3. Undersökningens utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis riktlinjer relaterade till bibliografisk 
indexering och klassifikation och dokument- och ämnesrepresentation. Vi förklarar 
betydelsen av konsistens vid indexering och redogör för olika former av kontrollerade 
vokabulärer. Efter denna förankring i ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv från 
biblioteks- och informationsvetenskap följer ett avsnitt som presenterar 
kunskapsorganisatoriska riktlinjer, Conceptual Reference Model (CRM), utifrån ett 
musealt perspektiv. Dessa riktlinjer är utformade i syfte att standardisera hur objekt 
skall organiseras i förhållande till varandra, och även hur de ska beskrivas i ett 
informationssystem. CRM är inte avsett för en specifik kontext, utan ska kunna 
användas för alla samlingar av objekt, vare sig de består av historiska, etnologiska, 
teknologiska, eller arkeologiska föremål.  
 
Vi kommer även i detta kapitel att kortfattat ta upp sökning och browsing som utgör en 
bakgrund till undersökningen om objektåtkomst i systemen. I ett avslutande avsnitt har 
vi även valt att ta upp användbarhet i webbkontext. Här presenterar vi heuristiska 
principer och riktlinjer relaterade till användbarhet som är av betydelse att följa när ett 
gränssnitt utformas och utvecklas. 
 
 
3.1 Indexering och klassifikation 
 
I vår undersökning av indexering och klassifikation i systemen kommer vi att titta på 
objektrepresentationerna. Vi betraktar en bild av ett objekt och dess beskrivning i text 
som en representation. Inom bibliografisk indexering och klassifikation talar man ofta 
om dokument. Representationerna hade också kunnat benämnas 
dokumentrepresentationer, och ändå avsett samma sak. I nedanstående avsnitt använder 
vi den terminologi som de forskare vars texter vi använt oss av brukar.  
 
Principerna för indexering och klassifikation som presenteras nedan har tillkommit i en 
bibliografisk kontext och är därmed inte speciellt avsedda att användas vid indexering 
och klassifikation av föremål. F.W. Lancaster och D.W. Langridge, vars texter vi använt 
oss av, är välkända forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi uppfattar 
att de principer för hur indexering och klassifikation är applicerbara inom museer likväl 
som inom bibliografisk dokument- och ämnesrepresentation. Museer som tillgängliggör 
objekt i databaser står inför samma problematik som bibliotek och andra 
informationsförmedlare. Uppgiften att skapa representationer, som väl representerar ett 
objekt, och som ska tillgängliggöras för en användare, är likartad för museer såväl som 
för bibliotek.  
 
 
3.1.1 Indexering 
 
Syftet med indexering, det vill säga processen att tilldela dokument termer som 
beskriver innehållet, är att skapa representationer av dessa dokument som sedan kan 
placeras i någon form av databas (Lancaster 2003, s. 1). Annorlunda uttryckt kan man 
säga att syftet med indexering är att möjliggöra åtkomst av ett objekt för en användare. 
Oavsett vad som indexeras, det kan vara en bok, en bild, eller ett föremål, och för vem 
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det görs, till exempel bibliotekarier, museipersonal, allmänheten, så är syftet att för 
någon eller några personer skapa tillgång till ett eller flera objekt.  
 
Arbetet att indexera och klassificera ett dokument kan indelas i två moment. Det första 
steget vid indexering och klassificering är att bestämma vad ett dokument handlar om. 
Enligt F.W. Lancaster kallas detta steget för konceptuell analys, och det andra steget, 
där de termer som bäst beskriver ett dokument väljs, kallas översättning. (Lancaster 
2003, s. 8-9) D.W. Langridge delar också in indexeringsarbetet i två moment. Han 
kallar det första steget vid indexering eller klassificering för ämnesanalys, och det andra 
steget för, liksom Lancaster, översättning. Ämnesanalysen är kanske det mest 
komplicerade steget. Momentet innebär att indexeraren ska avgöra vad ett dokument 
handlar om. Inom bibliografisk klassifikation, är detta ett filosofiskt problem som berör 
hur man ser på olika kunskapsområden, hur de är relaterade till varandra och vad som 
bestämmer ett dokuments ”ämne”. (Langridge 1989, s. 99) Lancaster kallar även detta 
moment för att avgöra ett dokuments aboutness (Lancaster 2003, s. 9). Ett föremål i en 
samling på ett museum kan, såvida det inte rör sig om exempelvis en bok eller en film, 
inte sägas handla om någonting. Ämnesanalysen av ett föremål måste därför ske på ett 
annat sätt, men Langridges och Lancasters syn på momentet är ändå relevant. När det 
rör sig om ett föremål kan ämnesanalysen istället likställas med att indexeraren måste 
identifiera och definiera de egenskaper hos föremålet som bäst representerar föremålet i 
sin helhet. Det kan röra sig om föremålets härkomst, tidsepok, utseende, funktion, 
brukare etcetera. Vad ett dokument handlar om, varför det inkluderats i samlingen och 
vad användarna kan tänkas vara intresserade av är viktiga frågor att ställa vid 
ämnesanalysen (Lancaster 2003, s. 9). 
 
Just detta att ha slutanvändaren i åtanke är en viktig aspekt när man ska avgöra vad ett 
dokument handlar om. Ett dokument kan handla om många olika saker, men det arbete 
man utför vid ämnesanalysen är att hitta de aspekter där ett dokuments ämne kan 
tillfredställa ett informationsbehov hos en användare. (Lancaster 2003, s. 14) Ett objekt 
på ett museum kan betraktas från flera olika perspektiv. Ett dryckeskärl som använts av 
en kunglighet från medeltiden kan vara intressant för en användare av flera olika skäl. 
Objektet kan betraktas som ett dryckeskärl, som ett medeltida föremål, som något som 
brukats av en specifik kung, och kan även vara intressant för någon som intresserar sig 
för en viss typ av detalj som kan återfinnas på objektet. Som indexerare på ett museum 
bör man då beakta alla dessa aspekter, och vara medveten om de olika 
informationsbehov, ur användarperspektiv, för vilket objektet är relevant. Detta 
perspektiv skulle då innebära att aboutness kan likställas med relevans (Lancaster 2003, 
s. 14).  
 
Översättningen syftar till att man väljer någon form av vokabulär, från vilken termer, 
eller klasser, som anses representera dokumentet väljs. Detta är det mer pragmatiska 
steget i indexeringsprocessen. Det är här tillgängliggörandet av det som framkommit 
under det första momentet, ämnesanalysen, sker. (Langridge 1989, s. 98-99) 
Indextermer kan väljas fritt av indexeraren, eller hämtas från en kontrollerad vokabulär 
(Lancaster 2003, s. 1). Indextermer kan också hämtas från dokumentet självt (Lancaster 
2003, s. 18). När det gäller bibliografiskt material hämtas således indextermerna från 
texten, om man valt detta tillvägagångssätt. Även på ett museum finns det tryckt 
material så som böcker, kontrakt och brev i samlingarna där man kan gå tillväga på 
detta sätt vid tilldelningen av indextermer, men även andra objekt som återfinns i ett 
museums samlingar kan innehålla text i någon form. Till exempel kan en signatur, 
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stämpel eller inskription på ett föremål vara av vikt att inkludera i en representation. De 
indextermer som tilldelas ett objekt fungerar som ingångar, det vill säga att det är via 
dessa termer som en användare får tillgång till objektet. Detta kan ske genom att 
användaren utför en sökning där söktermer matchas mot de termer som beskriver 
objekten i databasen. Ju utförligare en representation är, det vill säga ju fler indextermer 
ett objekt har tilldelats, desto fler ingångar finns det (Lancaster 2003, s. 6-7).  
 
Det finns olika typer av indexeringspraxis. Uttömmande indexering syftar till att 
inkludera allt som ett dokument handlar om, medan selektiv indexering istället syftar till 
att förmedla en mer generell bild genom att fokus ligger på det mest centrala och 
framträdande i dokumentet. (Lancaster 2003, s. 27) Det kan finnas riktlinjer som 
definierar ungefär hur många termer som bör användas vid indexering av olika sorters 
dokument, inom en organisation där indexering utförs. Det vill säga, indexeringen sker 
inte enligt en princip att så många termer, eller så få termer, som möjligt ska inkluderas. 
(Lancaster 2003, s. 27-28) En mycket uttömmande indexering leder ofta till att en 
sökning ger många träffar, det vill säga att hög recall uppnås, men att precisionen 
försämras (Lancaster 2003, s. 28).  
 
Specificitetsgrad är ytterligare en faktor som är viktig vid indexering. En väl etablerad 
princip är att ett dokument bör indexeras med den mest specifika term som representerar 
dess innehåll (Lancaster 2003, s. 33) Indexering med generella termer skulle kunna 
innebära att ett dokument som handlar om odling av tropiska växter i Norden skulle 
tilldelas indextermerna odling, tropiken, växter och Norden. En specifik indexering 
skulle innebära att termerna kombineras, så att den korrekta specificitetsnivån uppnås, 
till exempel odling i Norden, tropiska växter. (Lancaster 2003, s. 34-35) Enligt denna 
princip är det bättre att använda flera specifika termer, hellre än en enda mer generell 
term. Vidare innebär det att den generella termen inte heller ska inkluderas som en 
kompletterande indexterm. Då skulle dokumentet i fråga inte förväxlas med de 
dokument som verkligen handlar om det mer generella begreppet, för vilka den hittills 
kallade generella termen faktiskt är den mest specifika. (Lancaster 2003, s. 34) Till 
exempel, om den generella termen trädgårdsarbete skulle användas vid indexering av 
ovanstående exempel skulle dokumentet återvinnas vid en sökning efter dokument som 
handlar om trädgårdsarbete i allmänhet, och det aktuella dokumentet är troligtvis inte 
särskilt relevant i det fallet. För ett dokument som handlar om trädgårdsarbete i 
allmänhet skulle termen trädgårdsarbete vara den korrekta att använda, då den är den 
mest specifika för just detta dokument.  
 
 
3.1.2 Konsistens vid indexering 
 
Olika indexerare kan ha olika uppfattningar om vad ett dokument handlar om och 
därmed också välja olika termer för att indexera det. Detta leder till att samma 
dokument eller objekt tilldelas olika indextermer av olika personer. Även en och samma 
indexerare tilldelar ett dokument olika indextermer om han eller hon indexerar 
dokumentet vid olika tillfällen. I vilken utsträckning indexerare väljer samma termer för 
att indexera ett dokument kallas för konsistens (consistency), det vill säga ju fler termer 
man är ense om, desto högre konsistens uppnås. Flera faktorer påverkar konsistensen 
vid indexering. En sådan faktor är hur många termer som tilldelas ett dokument. De 
flesta indexerare kan enas om vad ett dokument huvudsakligen handlar om, dess 
viktigaste aspekt, eller huvudsakliga aboutness, men kan vara oense om vilka av de 
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mindre viktiga aspekterna som ska inkluderas i indexeringen. Enligt detta resonemang 
skulle ett fåtal indextermer, som endast täcker in det huvudsakliga ämnet, leda till hög 
konsistens. Likaså kan det tänkas att om tillräckligt många termer tilldelas ett 
dokument, så att alla tänkbara aspekter av det täcks in, uppnås hög konsistens. Detta 
beror då på att det till slut inte finns fler passande termer för att beskriva ett ämne och 
att alla dessa termer inkluderats i indexeringen. Problem uppstår när ett dokument 
handlar om ett sammansatt ämne, vilken av de två aspekterna är viktigast? Det kan vara 
problematiskt att komma fram till ett absolut rätt svar på den frågan. (Lancaster 2003, s. 
70-71)  
 
Ytterligare en faktor som påverkar konsistens är vilken typ av vokabulär som används. 
Genom att använda en kontrollerad vokabulär kan konsistensen förbättras. Ett problem 
kan dock vara att indexeraren inte är tillräckligt insatt i ämnet som behandlas, och 
därför kan ha svårighet att finna rätt term. Författaren till ett dokument kan använda 
andra termer än de som finns i den vokabulär som indexeraren har att tillgå, och då 
krävs det en viss ämneskunskap för att kunna översätta termer från terminologin som 
används i just detta dokumentet till den som ska användas vid indexeringen. Det är inte 
heller självklart att två olika indexerare är ense om vilka termer i den kontrollerade 
vokabulären som bäst motsvarar författarens egna termer. Om två olika databaser 
innehåller samma dokument, och använder olika kontrollerade vokabulärer vid 
indexering, innebär det också att samma dokument indexeras olika i olika samlingar. Fri 
indexering, det vill säga att ingen kontrollerad vokabulär används, innebär att förutom 
valet huruvida en term ska tilldelas ett dokument eller inte, även att indexeraren ställs 
inför valet om två likartade termer har samma betydelse och hur olika aspekter av 
samma dokument ska hanteras. (Lancaster 2003, s. 73-74) 
 
Hur omfattande och specifik en vokabulär är påverkar också konsistensen. En mycket 
omfattande vokabulär är troligen mer specifik än en som inte är lika omfattande, och 
detta innebär att det lättare uppstår meningsskiljaktigheter om vilken term som bäst 
representerar ett dokument. (Lancaster 2003, s. 74-75) Vad dokumentet som skall 
indexeras handlar om påverkar också konsistensen. Ett konkret ämne, så som ett fysiskt 
objekt eller en person, är lättare att indexera än mer abstrakta ämnen. Hur väl utvecklad 
och etablerad terminologin är inom ämnesområdet har betydelse. Indexerarens egen 
bakgrund och kunskaper påverkar också indexeringen. Kunskaperna kan omfatta både 
ämneskunskap om det område vilket dokumenten som ska indexeras faller inom, och 
kunskap om indexering. (Lancaster 2003, s. 76-77) Indexerare som använder sig av 
samma ordböcker, hjälpmanualer och uppslagsböcker, kommer att uppnå högre 
konsistens mellan de indexerade dokumenten.  
 
 
3.1.3 Kontrollerade vokabulärer 
 
Att använda en kontrollerad vokabulär vid indexering innebär att man har någon form 
av auktoritetslista för att avgöra vilka termer som är tillåtna som indextermer. En 
kontrollerad vokabulär kan exempelvis vara en ämnesordslista, ett klassifikationssystem 
eller en tesaurus. En tesaurus är en form av kontrollerad vokabulär som inte bara listar 
tillåtna termer utan också beskriver hur olika termer semantiskt relaterar till varandra. 
En tesaurus kan vara ordnad alfabetiskt, men genom att även ordna termerna hierarkiskt 
kan de semantiska relationerna synliggöras. Termer som inte ska användas vid 
indexeringen är ofta inkluderade tillsammans med en hänvisning till den term som är 
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den föredragna termen. En terms specificitetsnivå bestäms och sätts in i ett 
sammanhang, genom att man för varje term där det är relevant att göra det, talar om 
vilken eller vilka termer som är mer specifika och vilken eller vilka som är mer 
generella.  (Lancaster 2003, s. 19)  
 
Ett klassifikationssystem är en annan form av kontrollerad vokabulär. Indelning av 
objekt i klasser sker efter likhetsprincip, där objekt med likartade egenskaper tilldelas 
samma klass. När en klass ska delas in i underordnade klasser ska detta ske enligt ett 
indelningskriterium åt gången, och kriterierna ska vara logiska utifrån det ämnesområde 
inom vilket de tillämpas. Ett ämne ska återfinnas på ett, och endast ett, ställe i 
klassifikationsschemat, för att undvika korsklassifikation (cross-classification). Detta 
innebär att de egenskaper, eller karaktärsdrag, enligt vilka man valt att dela in ett ämne 
ska efterföljas för varje ytterligare indelning man gör av ett ämne. Detta kan medföra 
problem, då ett ämne kan betraktas från många olika perspektiv och tyckas höra hemma 
i mer än en övergripande klass. Ett ämnesområde kan ofta delas in i underordnade 
klasser utifrån olika indelningsgrunder, och då uppstår problemet med 
korsklassifikation. För att kunna avgöra inom vilket ämnesområde ett specifikt objekt 
ska placeras, krävs det att det perspektiv från vilket man betraktar objektet bestäms. 
Inom bibliografisk klassifikation innebär det att avgöra hur ett dokument behandlar ett 
visst ämne, ämnets kontext, och utifrån det avgöra vilken disciplin ämnet tillhör. 
(Langridge 1976, s. 13-14) Inom varje kategori ska de underordnade klasserna ordnas 
från det generella till det specifika. Ett syfte med ett klassifikationsschema är att de 
relationer som finns mellan ämnen visas, och då krävs en fastställd ordning. (Langridge 
1976, s. 19-20) Genom att dela in ämnen enligt ett indelningskriterium åt gången och 
ordna klasserna från det generella till det specifika synliggörs de semantiska 
relationerna mellan klasserna. 
 
I detta avsnitt har vi tagit upp riktlinjer för kunskapsorganisation utifrån ett biblioteks- 
och informationsvetenskapligt perspektiv. I nästa avsnitt kommer vi att ta upp riktlinjer 
som är särskilt utarbetade för att användas för kunskapsorganisation på museer. 
 
 
3.2 CIDOC Conceptual Reference Model 
 
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva CIDOC Conceptual Reference Model (CRM). 
Syftet med att beskriva modellen är att ge en inblick i de kunskapsorganisatoriska 
riktlinjer som finns att tillgå inom museivärlden. Modellen är ett regelverk för hur data 
ska organiseras och struktureras, och utgör inte riktlinjer för hur gränssnitt ska utformas. 
De bakomliggande strukturerna i en databas är inte alltid synliga i det gränssnitt som 
presenteras för användaren. Följaktligen är de klasser och relationer som definierats i 
CRM ett sätt att internt på museet hantera data. Hur gränssnitt utformas och vilken data 
som synliggörs för användaren är något som varje museum kan bestämma lokalt och 
styrs inte av de riktlinjer som tillhandahålls av CRM. Vår undersökning kommer, i 
enlighet med vår frågeställning, att fokusera på systemens gränssnitt och hur data om 
objekt presenteras för användaren, samt hur objektåtkomsten påverkas av indexering 
och klassifikation av objekt. Vi har valt att inkludera CIDOC CRM i vår uppsats 
eftersom det är ett omfattande arbete som gjorts inom området kunskapsorganisation på 
museer och syftet med CRM är att strukturera data på ett logiskt sätt som ska underlätta 
återvinning av information. CRM är ett försök att standardisera kunskapsorganisationen 
inom museisektorn. Om en standardisering genomförs kommer det att ha stor påverkan 
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på de system som används på museer idag, däribland Sofie och Carlotta. En 
standardisering skulle också kunna medföra en förändring ur användarsynpunkt, i och 
med att fler museer skulle använda likartade system. Huruvida CRM använts eller inte i 
de system som vi kommer att undersöka kan vara svårt att avgöra, men vi hoppas att 
genom att här inkludera ett avsnitt om CRM avslutningsvis i uppsatsen kunna diskutera 
kunskapsorganisatoriska möjligheter inom museivärlden. 
 
The International Committee of Documentation (CIDOC) är en arbetsgrupp vars arbete 
fokuserar på dokumentation inom museer och liknande organisationer. (ICOM/CIDOC 
2007) CIDOC CRM är utformad för att möjliggöra integrering, mediering och utbyte av 
information som rör kulturarv av olika slag. Utvecklingen av CRM har man inom 
CIDOC och International Council of Museums (ICOM) arbetat med sedan 1996. 
Avsikten är att göra CRM till en standard och man samarbetar med ISO (Internationella 
Standardiserings-organisationen). (ICOM/CIDOC 2003, s. i) CRM är inte avsett för en 
specifik kontext, utan ska kunna användas för alla samlingar av objekt, vare sig de 
består av historiska, etnologiska, teknologiska, arkeologiska, naturhistoriska eller 
konstföremål (2003, s. ii). CRM kan sägas vara ett regelverk, inte helt olikt de 
klassifikations- och katalogiseringsregler som återfinns inom bibliotekssektorn, för hur 
dessa objekt ska organiseras i förhållande till varandra, och även hur de ska beskrivas i 
ett informationssystem (2003, s. i). CRM är ett sätt att formellt och logiskt strukturera 
data – en objektorienterad semantisk modell (2003, s. i, s. iii). Modellen är flexibel på 
så vis att den kan utökas eller förenklas efter behov hos den organisation som väljer att 
använda den (2003, s. ii). 
 
Att utgå från CRM för att skapa en databas som är avsedd för allmänheten är fullt 
möjligt, men samtidigt möjliggör CRM:s omfattning att information kan tillhandahållas 
med sådan detaljnivå, kvalitet och precision att fackkunnigas behov kan tillgodoses. 
Informationen som tillhandahålls med hjälp av CRM ska kunna vara beskriven på så vis 
att den möter de krav som professionella och forskare inom ämnesfältet har, som 
använder sig av samlingarna och söker i databaserna. Samlingarnas och de individuella 
objektens bakgrund, historiska och geografiska kontext, ska kunna beskrivas inom 
CRMs ramverk så att information om det kulturella värdet hos dessa förmedlas. Man 
har också för avsikt att ett informationsutbyte mellan museer, arkiv och bibliotek ska 
möjliggöras, och CRM skall vara förenlig med de modeller för informationsstruktur 
som dessa institutioner använder sig av. Däremot är CRM inte avsett att fungera som ett 
administrativt verktyg för en organisation. (2003, s. ii) 
 
CRM innehåller 81 klasser och 132 relationer (2003, s. iii). En klass utgör en kategori 
som definieras av ett antal egenskaper, vilka avgör om ett objekt ska tillhöra denna 
klass. Ett objekt som tillhör en klass kallas en instans av denna klass. En klass kan 
också ha inga, en eller flera underordnade klasser, subklasser (subclass). Alla instanser 
av en underordnad klass, subklassen, ingår då även i den överordnade klassen, även 
kallad superklass (superclass). Subklasserna är mer restriktiva än den superklass de 
tillhör, det vill säga en subklass har en eller flera egenskaper som gör den snävare än 
superklassen. (2003, s. iv) Ett objekt kan tillhöra mer än en klass, men det finns också 
flera klasser som är disjunkta, det vill säga det finns inga objekt som kan tillhöra båda 
klasserna samtidigt (2003, s. xi). I CRM är klasserna döpta till ”E”, som kommer ifrån 
entity, ett annat ord för klass, följt av ett tal, och av klassens namn, i substantiv form 
(2003, s. x). Ett exempel på en klass i CRM är E20 Biological Object (2003, s. xvi).  
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De olika klasserna kan relatera till varandra och relationerna visar hur två klasser 
förhåller sig till varandra. Relationerna beskrivs med P, för property, ett tal och 
relationens namn i klartext. En relation är ofta formulerad som ett verb, till exempel P78 
is identified by (identifies) (2003, s. v, s. xiv). Som exemplet visar fungerar relationen i 
bägge riktningar mellan klasserna. Relationen uttrycker att en klass är identifierad av en 
annan, och inom parentes ges uttrycket identifierar, vilket uttrycker hur denna andra 
klass förhåller sig till den första. 
 
I Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model har man formulerat regler för 
hur klasser och relationer ska modelleras i avsnittet CIDOC CRM Class Declarations. 
Det vill säga man har definierat vilka klasser som är subklasser till vilka superklasser 
och vilka relationer de kan ha. Med hjälp av så kallade scope notes, en beskrivning i 
samband med varje klass, förklarar man klassens egenskaper i klartext. Det ges också 
exempel på instanser av klassen för att ytterligare tydliggöra vilka objekt som kan 
tillhöra en viss klass. (2003, s. 1) Samtliga klasser i CRM är beskrivna på detta sätt. Ett 
exempel är klassen E71 Man-made stuff, som är en subklass av E70 Stuff och superklass 
av E24 Physical Man-made stuff samt E28 Conceptual Object. I beskrivningen förklaras 
att klassen är till för fristående, identifierbara objekt skapade av människor. Det kan 
vara fysiska objekt eller teoretiska ideer, som till exempel Michelangelos David och 
Einsteins relativitetsteori. Vidare definieras vilka relationer klassen kan ha, varav en är 
P102 has title (is title of). Denna relation är kopplad till klassen E35 Title. (2003, s. 31-
32) 
 
På liknande sätt är samtliga relationer beskrivna i avsnittet CIDOC CRM Properties 
Declarations. Förutom relationens namn deklarerar man också dess domän, vilket är 
detsamma som den klass för vilken relationen är definierad. Varje relation har alltid en 
och endast en domän. Relationens omfång är den klass som för varje relation kan anta 
olika värden. (2003, s. vi) I exemplet ovan är klassen E71 Man-made stuff domänen för 
relationen P102 title (is title of), och E35 Title dess omfång. För varje instans av klassen 
E71 Man-made stuff, kan klassen E35 Title anta olika värden, och de båda instanserna 
sammanlänkas av relationen P102 has title (is title of) (se bild 1). (2003, s. xviii) 
Liknande ”scope notes” som beskriver klasserna används även för beskrivning av alla 
relationer.  
 
 
 
 
 
Bild 1. Illustration av två klasser och dess relation i CIDOC CRM 
 
 
Vi har i detta avsnitt beskrivit riktlinjer för kunskapsorganisation ur ett museiperspektiv. 
I nästa avsnitt introducerar vi den ”publika sidan”, gränssnittet, som är den del av 
systemen som vi kommer att undersöka utifrån användbarhet med tanke på 
slutanvändaren. Vi kommer därför att redogöra för riktlinjer och principer för 
användbarhet i en webbkontext. Vi inleder avsnittet med en kort bakgrund till sökning 
och browsing som är verktyg för åtkomst av data. 
 
 
 

E71 Man-made stuff P102 has title (is title of) E35 Title 
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3.3 Sökning och browsing 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur människor letar efter information på webben. 
Sökning och browsing är två olika tillvägagångssätt för åtkomst av information. Att 
söka information uppfattas ofta som en komplicerad och komplex uppgift. Användaren 
har oftast bristande förståelse för hur han eller hon kan uppnå sina mål med sökningen 
enligt Marti Hearst9. (1999, s. 257) Hearst forskning handlar om gränssnitt och 
användare, samt åtkomst av data i olika system och hur människan använder och förstår 
systemen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. xix).  
 
Ofta har en användare som söker information ett eller flera mål med sin sökfråga. 
Hearst uttrycker dock att processen att komma åt information följer en 
interaktionscykel. Ett informationsbehov leder till specificering av en sökfråga som 
sänds till och matchas mot systemet som visar resultatet av sökningen. Användaren 
utvärderar resultatet och om han eller hon inte är nöjd omformuleras sökfrågan. (Hearst 
1999, s. 262-263) Användare har olika preferenser och en innovation i ett system för en 
användare, behöver inte betyda något för nästa nya brukare av systemet (Hearst 1999, s. 
261). Dessutom lär man ju sig som användare under själva sökningen som utförs mot 
systemet (Hearst 1999, s. 264). 
 
Två aspekter av ett gränssnitt är särskilt betydelsefulla för användare, sökning och 
resultat. Det vanligaste sökgränssnittet består av en ruta där ett eller fler ord kan fyllas i. 
Resultaten presenteras oftast i form av en lista där träffarna presenteras. Varje ingång i 
listan presenterar information om det dokument som den representerar. (Baeza-Yates & 
Ribiero-Neto 1999, s. 377) I vissa fall finns det även ett mer avancerat gränssnitt som 
består av ifyllbara rutor med tillhörande menyer så att användaren kan specificera sin 
sökning genom att till exempel välja ett ämne eller geografisk specifikation (Large & 
Tedd  2005, s. 165). Sökning förutsätter en noga avvägd sökfråga utifrån ett specificerat 
behov och det är viktigt att systemet kan ”tolka” och svara effektivt för att på så sätt 
tillfredställa användarens behov och presentera de för sökningen relevanta träffarna 
(Baeza-Yates & Ribiero-Neto 1999, s. 1-2). 
 
En sökning kan kombineras med browsing. Både med sökning och browsing har 
användaren ett mål som han eller hon vill fullfölja. Ofta är dock målet enklare att 
definiera när det gäller sökning. (Baeza-Yates & Ribiero-Neto 1999, s. 65) Det finns 
flera definitioner av browsing. Gary Marchionini beskriver browsing som en informell 
heuristisk sökstrategi (1995, s. 100). Browsing är ett sätt att söka information på, som är 
beroende av den omgivande kontexten som informationen förmedlas i. Marchionini 
presenterar fyra olika browsingstrategier: att scanna av, observera, navigera och 
kontrollera. Han beskriver browsing som ett fördelaktigt och naturligt sätt att lösa 
informationssökningsproblem och som en aktivitet som passar och liknar människans 
sätt att leta efter fysiska objekt, i den fysiska världen. Termen browsing används i flera 
olika sammanhang, inom skogsbruk, zoologi, marknadsföring, arkitektur och inom 
området informationsvetenskap. Inom informationsvetenskap innebär browsing 
navigation, att scanna av eller att scrolla. Det handlar om förflyttningar mellan olika 
fönster, till olika sidor, inom en sida, eller i en databas. (Marchionini 1995, s. 100) På 
svenska kan termen browsing översättas med att bläddra eller botanisera. 
 

                                                 
9 Marti Hearst är assisterande professor vid universitet California Berkley. 
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3.4 Användbarhet i webbkontext 
 
Vi har i denna uppsats valt att undersöka användbarheten i de valda systemen. I 
metodkapitlet kommer vi att redogöra för den metod vi valt att använda, men då den 
metoden bygger på riktlinjer och principer för hur god användbarhet ska uppnås 
kommer vi i detta kapitel att redogöra för dessa riktlinjer.  
 
Det kräver en hel del att samla empiriska data till undersökningar där den mänskliga 
faktorn är inblandad och därför kan det vara problematiskt att undersöka 
informationsbehov, interaktionsbeteende och åtkomst av informationen. Det är även 
svårt att analysera och validera resultaten på ett rättvist sätt. Jakob Nielsen förespråkar 
heuristisk utvärdering, en metod som innefattar ett mer informellt angreppssätt. Den 
heuristiska metoden tar hänsyn till mer generella områden och frångår 
mätningsprinciper utifrån statistiska data. (Hearst 1999, s. 262) 
 
Det finns flera olika definitioner av användbarhet (usability). Det är viktigt att inte 
förväxla termen med användarvänlighet. Något kan vara enkelt för en användare och 
uppfattas då användarvänligt, användbarhet handlar om att redovisa olika funktioner 
och utreda vilket syfte funktionen har. Enligt ISO 9241-11: 1998 definieras 
användbarhet som: 
 
Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. 
 
Det handlar om att uppnå mål (effectiveness), vad som krävs för att uppnå målet 
(efficiency) samt tillfredställelse (satisfaction), positiva känslor förknippade med 
användning av produkten. (ISO 9241-11 1998) 
 
Jakob Nielsen har valt ut ett antal kriterier eller riktlinjer för att visa på olika problem 
och möjligheter kopplade till användbarhet och funktioner i gränssnitt. Nielsen tar upp 
flera olika komponenter eller så kallade attribut som definierar begreppet användbarhet: 
förståelse, effektivitet, memorerbarhet, felhantering och tillfredställelse (1993, s. 26). Vi 
kommer i metodkapitlet att förklara attributen förståelse och effektivitet närmare, för att 
sedan använda oss av dessa i vår undersökning. 
 
Det finns olika principer och riktlinjer relaterade till användbarhet. Vi har valt att ta upp 
tio principer, heuristiska sådana, från början utarbetade av Jakob Nielsen och Rolf 
Molich 1990 (Nielsen 1993, s. 20), för att förklara och förankra vårt valda perspektiv 
användbarhet. En heuristisk evaluering syftar till att förklara varje problem som 
upptäcks, genom att referera till de principer som är utarbetade, och dessa fungerar som 
undersökningens indikatorer (Nielsen 2005a). Nielsens tio principer som presenteras här 
är inte avsedda att användas som regler utan snarare som anvisningar (Nielsen 2005b). 
Översättningen från engelska till svenska är utförd av oss. 
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• Systemets status bör alltid vara synlig 
Användaren bör vara informerad om pågående aktiviteter, och interaktion 
mellan användare och system skall ske inom rimlig tid. 

 
• Systemet skall ha en tydlig verklighetsanknytning 

Det är betydelsefullt att systemet och användaren ”brukar samma språk”. 
Undvik systemorienterade termer och använd istället termer, fraser och koncept 
som är igenkännbara utifrån användarens perspektiv. Det är viktigt att 
informationen följer en naturlig och logisk ordning i systemet. 

 
• Användarkontroll och frihet 

Användare av olika system, ”testar” ofta olika funktioner i systemen för att 
uppnå förståelse. Detta leder ofta till att användaren av misstag hamnar på fel 
plats i systemet. Det är viktigt att tillhandahålla navigeringsmöjligheter, så att 
användaren kan, ”göra om och göra rätt”. 

 
• Konsekvens och standardisering 

Användaren skall inte behöva fundera över vart en länk leder eller vad en vald 
term i en situation betyder. Tvetydigheter om samma term används i olika 
sammanhang, bör undvikas. 

 
• Att förebygga fel 

En noggrant utformad design av systemet som förhindrar att fel uppstår, är bättre 
än ett väl utformat felmeddelande. 
 

• Att känna igen hellre än memorera 
Användaren bör känna igen sig i systemet, och det skall behövas minimala 
ansträngningar för att memorera funktioner för att utföra handlingar i systemet. 
Hjälpinstruktioner för att använda systemet skall vara lättåtkomliga och enkelt 
utformade. 
 

• Flexibilitet och effektivitet 
Systemet ska vara anpassat till både novisen och experten, och användaren ska 
själv kunna välja nivå. 
 

• Estetisk och minimalistisk design 
Undvik irrelevant information. Överflödig information konkurrerar med relevant 
information och minskar den relevanta informationens synlighet. 
 

• Underlätta för användaren att identifiera och åtgärda fel  
Felmeddelanden ska uttryckas enkelt och precist, samt förklara problemet och ge 
ett konstruktivt förslag på hur detta kan lösas. 
 

• Hjälp och manualer 
Det bästa alternativet är att systemet går att använda utan några hjälpmanualer. 
Om manualer behövs ska det vara lätt att finna den information användaren 
behöver, och manualerna ska vara enkelt utformade och utgöras av konkreta 
steg-för-steg listor. 

 
(Nielsen 1993, s. 20, 115-154; Nielsen 2005b) 
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Det finns även andra riktlinjer att eftersträva med avseende på användbarhet, 
när en webbsida designas och utformas. Riktlinjerna baseras ofta på psykologisk 
forskning, konventionella uppfattningar och slutsatser från experter på området och 
hämtas från handböcker, artiklar och webbsidor specialiserade på användbarhet. 
Riktlinjerna är generella och behöver ofta anpassas till varje webbapplikations syfte 
samt avsedda publik. (Badre 2002, s.31-32) Ett annat exempel på riktlinjer är Keevils 
Usability Index, en checklista som innehåller över 200 frågor som är indelade i fem 
kategorier; att hitta informationen, att förstå informationen, användarhjälp, teknisk 
utvärdering och presentation av informationen. (Keevil 1998) Albert Badre, forskare 
och professor inom området MDI föreslår ett antal riktlinjer av vilka vi har valt att 
presentera ett urval. Vi har valt att inte ta med de rekommendationer som berör 
nedladdningstid av bilder, fönsteranvändning samt estetisk layout. Översättningen från 
engelska till svenska är utförd av oss. 
 

• Sidlayouten bör vara konsekvent. 
• Behovet av scrolling bör minimeras. 
• Använd textlänkar för att underlätta navigering. 
• Användaren skall nå sitt tänkta mål med minimalt antal klickningar. 
• Länkar till navigationshjälpmedel som till exempel innehåll, index, översikt och 

webbsida skall tillhandahållas från varje sida inom sidan. 
• Knappar som utgör hjälpmedel för navigering skall vara tillgängliga konsekvent 

både vid sidans huvud och fot. 
• Det skall finnas distinktioner mellan innehåll på sidan och länkar till andra sidor 

inom sidan, samt till andra webbsidor. 
• Länkarnas syfte skall vara tydligt, och länkar med samma syfte skall vara 

utformade på samma sätt, till exempel färg, grafiskt uttryck, typsnitt etcetera. 
• Terminologin skall vara konsistent. 

 
(Badre 2002, s. 32) 

 
 
Summering 
 
Vi har i detta kapitel tagit upp riktlinjer inom de olika områden som vi avser undersöka 
i vår studie. Det kunskapsorganisatoriska perspektivet, med utgångspunkt i de principer 
som utarbetats inom biblioteks- och informationsvetenskapen, representeras av de texter 
av Lancaster och Langridge som vi valt att använda oss av. Principerna som presenterats 
om hur indexering går till, hur god indexeringskonsistens uppnås samt hur klassifikation 
fungerar och bruket av andra kontrollerade vokabulärer är de riktlinjer som vi kommer 
att utgå ifrån när vi undersöker indexering och klassifikation i systemen. Även om 
Lancaster och Langridge i sina texter skriver främst om bibliografisk indexering och 
klassifikation, är deras syn på hur detta ska utföras applicerbart även inom museisektorn 
och dess kunskapsorganisation av föremål. Framförallt är strävan efter hög 
indexeringskonsistens för bättre återvinning oberoende av vad som indexeras, och att 
välja terminologi är något alla indexerare och klassifikatörer måste göra. I synnerhet är 
de vid ämnesanalysen viktiga frågorna – för vem indexeras objektet? – varför har 
objektet inkluderats i samlingen? – vilken är objektets viktigaste egenskap som ska 
representeras? inte endast aktuella inom bibliografisk indexering och klassifikation. 
Som vi ser det är det genom att besvara ovanstående frågor som det övergripande syftet 
med indexering kan uppfyllas, att möjliggöra åtkomst av objekt. 
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CRM, som är de kunskapsorganisatoriska riktlinjer som konstruerats specifikt för 
museer, är svårare att undersöka huruvida de efterföljts i systemen, då det är en modell 
för organiserande av data, men som inte definierar varken indexeringsterminologi eller 
gränssnitt. Att genom att granska de publika versionerna av två stycken system kunna 
kartlägga den bakomliggande databasstrukturen är inte denna uppsats syfte. Det vi kan 
undersöka är om data presenteras logiskt, om gränssnittet medför en logisk stuktur av 
information och om goda möjligheter till åtkomst av objektrepresentationer finns. Vi 
kommer i undersökningen försöka se om CRM kan bidra till en ökad användbarhet av 
systemen. 
 
Vi har i detta kapitel också kortfattat tagit upp sökning och browsing. Anledningen till 
detta är helt enkelt att det är dessa två tekniker för informationsåtervinning som vi 
kommer att använda oss av i vår undersökning av systemens gränssnitt. Det är genom 
antingen sökning eller browsing som alla användare av systemen söker information. 
Den undersökning av användbarheten i systemen som vi ämnar göra är alltså beroende 
av antingen sökning eller browsing, eller en kombination av de båda. Vilka funktioner 
som finns tillgängliga i systemet styr vilka valmöjligheter användaren har i sin 
informationssökning. Nielsens och Badres respektive riktlinjer för hur god 
användbarhet ska uppnås ligger till grund för vår metod, och dessa riktlinjer är också 
baserade på hur användare söker information i ett gränssnitt. Dessa riktlinjer kan 
betraktas som ett sätt att strukturera de egenskaper som avgör huruvida ett gränssnitt är 
lätt att använda eller inte. Vi kommer att återknyta till dessa riktlinjer i vår analys när vi 
beskriver och granskar gränssnittens olika delar.  
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4. Studieobjekt och metod 
 
I detta kapitel redogör vi för val av studieobjekt, samt för metoder relaterade till vår 
undersökning. Då det valda ämnet för uppsatsen enligt vår mening kräver aktuellt 
material eftersom utvecklingen av webbgränssnitt uppdateras hela tiden har vi i första 
hand inriktat oss på material från 2000 och framåt. Material och undersökningar 
relaterade till de båda valda systemen finns inte att tillgå i någon större utsträckning. Vi 
har hittat kortfattade manualer samt bakgrundsmaterial på museernas och 
systemkonstruktörers webbsidor. Då informationen från ovan nämnda källor 
uppfattades som bristfällig har vi valt att intervjua ansvariga för databassystemen, på 
Göteborgs Stadsmuseum, Marie Björk, chef för samlingsenheten, och på Mölndals 
museum, Christine Gustavsson, antikvarie. För att balansera detta material valde vi att 
även att intervjua en utomstående person, som inte arbetar internt med de båda 
versionerna av systemen, Hans Rengman10. Hans Rengman har specialiserat sig på 
frågor som handlar om standardisering, terminologi samt utvecklingen av museer på 
webben och frågor som rör arkiv, bibliotek och museum (ABM). Vi har utfört 
semistrukturerade intervjuer, för att inte styra våra informanter och för att ha 
möjligheten att vara mer flexibla när det gäller frågornas struktur, samt de teman som vi 
valt att utgå ifrån inför varje enskild intervju. Semistrukturerade intervjuer tillåter 
informanten själv att utveckla idéer och tankar under samtalets gång. Vi kontaktade de 
ovan nämnda informanterna via email och förklarade uppsatsens syfte. Vi upplevde att 
det var god stämning under intervjuerna och att det fanns ett genuint intresse för 
undersökningen hos de utvalda informanterna. 
 
Vi har också hämtat vårt material från konferenser relaterade till ämnesområdet. 
Museums and the web, och CIDOC är årligen återkommande konferenser som syftar till 
möjliggöra utbyte av erfarenheter och information museer emellan. Konferenserna har 
fungerat som ingångar till aktuell forskning och gjort det möjligt att avläsa och 
överblicka teman som diskuteras inom ämnesområdet. 
 
 
4.1 Urval 
 
Systemen är utvalda utifrån den tidigare i inledningen nämnda konferensen, CIDOC 
2006. Vi har dock valt att exkludera Primus, som är ett system från Norge, med 
anledning av att systemet ännu inte är tillgängligt i en svensk webbversion. Sofie 
används till största delen av hembygdsmuseer och mindre föreningar och Carlotta 
används idag av museer med kommunal och statlig anknytning.   
 
Göteborgs Stadsmuseum har vi valt då det är den enda tillgängliga versionen av 
Carlotta som finns på webben idag. Sofie används av ett flertal museer i Sverige och vi 
har valt Mölndals museum då, detta museum till skillnad från Göteborgs Stadsmuseum 
omfattar en mindre samling föremål. Dessutom är museet beläget geografiskt nära 
Göteborg, där uppsatsförfattarna befinner sig. Mölndals museum är ett mindre museum 
och webbversionen har varit tillgänglig på webben sedan några år tillbaka. 
 

                                                 
10 Hans Rengman är kulturvetare med ämneskunskaper i bland annat etnologi, arkeologi samt tidigare 
verksam på museum. Sedan 1998 frilansar han som konsult och 2006 var han koordinator för CIDOC-
konferensen i Göteborg. 
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De båda webbgränssnitten som vi valt att undersöka är under pågående utveckling. 
Museerna som står bakom databaserna har olika behov och utifrån dessa behov har 
databaserna skapats. (se kap. 5.1 och 5.2) Några gemensamma grundläggande principer 
vid konstruktionen av databaserna är till exempel strävan efter en enhetlig 
termförteckning och enkel struktur för att underlätta åtkomst av information.11, 12 De 
båda databaserna är integrerade databaser vilket möjliggör hantering både av 
fotografiska bilder och föremålssamlingar. Det finns direkta kopplingar mellan 
föremåls- och fotoregister. Något som påverkat de nuvarande databasernas utformning 
är också att databaserna från början skulle vara enkelt utformade för att underlätta 
registrering av objektrepresentationer och utföra administrativa uppgifter internt. De 
båda gränssnitten är utformade på olika sätt, vilket gör det intressant att undersöka just 
dessa båda system och se vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre bra. En 
skillnad mellan Sofie och Carlotta är att ändringar i gränssnittet kan utföras direkt av 
museipersonalen på Mölndals museum, medan man på Göteborgs Stadsmuseum 
behöver anlita en extern konsult för alla ändringar av systemet.13, 14 Carlotta, som 
används på större museer, är ett mer komplext system än Sofie, som används på mindre 
och medelstora museer, vilket innebär att vi i vår studie undersöker två olika typer av 
system. Det finns många olika system som används på museer i Sverige, och vi har valt 
två system som skiljer sig åt för att belysa olika typer av problem och möjligheter med 
kunskapsorganisation på museer.  
 
Göteborgs Stadsmuseum och Mölndals museum har samlingar som består av flera olika 
typer av objekt, till skillnad från till exempel ett konstmuseum som har objekt av mer 
likartad karaktär, vilket kan vara intressant för vår undersökning. En heterogen samling 
som består av olika typer av objekt, komplicerar utveckling av standardisering av 
vokabulärer, auktoritetslistor samt arbetet med att skapa objektsrepresentationer som 
gör föremålen rättvisa och når ut till den tänkta slutanvändaren.  
 
 
4.2 Användbarhet och systematisk användbarhetsevaluering 
 
Vi undersöker webbversionerna och åtkomst av objektsrepresentationerna utifrån 
användbarhet. Detta innefattar bland annat vilka funktioner som finns i respektive 
systems gränssnitt och hur sökning och åtkomst av objektsrepresentationer sker. 
Gränsnittet skall vara lätt att lära och lätt att använda. Evaluering av användbarhet kan 
ske på flera olika sätt (Cunliffe, Kritou & Tudhope, 2001 s. 243-245). Vi kommer att 
använda en heuristisk ansats då denna tillåter utvärdering av specifika karaktäristiska 
egenskaper i respektive system (Nielsen 2005a). Den heuristiska metoden tar hänsyn till 
mer än generella områden och utgör en tämligen informell evalueringsmetod och 
frångår på så sätt resultat utifrån mätningsprinciper presenterade i form av statistiska 
data. (Hearst 1999, s. 262) En heuristisk metod innebär i denna undersökning att vi inte 
förväntar oss mätbara resultat utan istället utifrån vår förförståelse och Jakob Nielsens 
principer undersöker de båda valda systemens gränssnitt och åtkomst av data. Denna 
heuristiska ansats innebär att vi beskriver och presenterar de två olika gränssnitten, och 

                                                 
11 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
12 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
13 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
14 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
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sedan utvärderar och diskuterar dessa utifrån Nielsens heuristiska principer och  
sammanfattar funna problem och möjligheter relaterade till gränssnittens användbarhet. 
 
Vår avsikt är inte att jämföra de båda systemen, då de är så olika att en jämförelse inte 
känns relevant. Inledningsvis under uppsatsarbetet övervägde vi att göra en precision- 
och recallmätning, men insåg att detta inte skulle ge den helhetsbild av systemen som vi 
ville redovisa och att resultaten därmed inte skulle göra systemen rättvisa. Den 
heuristiska metoden tillåter ett helhetsperspektiv och fler egenskaper i systemen än 
endast sökresultat undersöks. 
 
Vår undersökning handlar om de verktyg som finns att tillgå i respektive systems 
gränssnitt och hur dessa fungerar. Är webbversionernas gränssnitt förståeligt och 
effektivt? Känner användaren igen sig vid ett andra besök? Vilka sök- och 
browsingmöjligheter finns och hur tillgängliggörs data? Syftet med vår undersökning är 
att identifiera problem och möjligheter och förhoppningsvis tillföra och uppmärksamma 
lösningar. 
 
För att genomföra detta har vi valt att kombinera den heuristiska ansatsen med metoden 
systematisk användbarhetsevaluering, (SUE) utvecklad av Garzotto och Matera 1997 
(De Angeli et al. 2003, s. 316). Metodens syfte är att utgöra ett allomfattande 
evalueringsverktyg för att hjälpa även icke vana experter att evaluera webbapplikationer 
(De Angeli et al. 2003, s. 319-320). SUE tillåter enligt heuristisk metod att specifika 
aspekter i respektive webbversion utvärderas, alltså inte endast generella aspekter. 
Metoden möjliggör diskussion och tolkning av organisation och presentation av data i 
webbgränssnitten. (Bowen, Dyson & Moran 2001) Den systematiska 
användbarhetsevalueringen  tar upp faktorer som förståelse, konsistens, förutsägbarhet, 
effektivitet och åtkomst och översikt. Den tidigare nämnda studien Informing the Design 
of Web Interfaces to Museum Collections (se kapitel 2.1), presenterar dessa egenskaper i 
tabellform. (Dyson & Moran 2000, s. 395-398). Varje aspekt förklaras och dess utfall 
redovisas på ett överskådligt och tydligt sätt. Vi har inom ramen för denna 
undersökning valt att undersöka de heuristiska egenskaperna förståelse och effektivitet, 
vilka vi redogör för i tabellform enligt SUE. Vi kommer noggrant att gå igenom och 
beskriva webbversionernas gränssnitt för att sedan med hjälp av med Jacob Nielsens 
och Alberts Badres rekommendationer och riktlinjer för gränssnitt och användbarhet (se 
kapitel 3.4), undersöka egenskaperna förståelse och effektivitet i systemen. Dessa båda 
variabler utgör vårt analysverktyg för undersökningen. Egenskapen förståelse kan 
förenklat sammanfattas i frågan; Hur lätt är det att lära sig systemet i detta fall 
webbapplikationen? Förståelsen påverkas av och är beroende av konsistens och 
förutsägbarhet. Med effektivitet menar vi i detta sammanhang vad som krävs för att 
uppnå målet, det vill säga vad är möjligt, och vilka verktyg är lämpliga för att 
möjliggöra åtkomst och översikt av data tillgängliga i systemet? Vi vill med dessa båda 
egenskaper försöka undersöka hur användbara gränssnitten är, samt hitta funktioner som 
saknas i de båda webbgränssnitten. De båda variablerna kan tyckas vara likartade och 
båda berör funktioner relaterade till hur man orienterar sig på en webbsida, vilket är av 
stor betydelse då det handlar om sökning och browsing, det vill säga åtkomst av data. 
 
Vi har anpassat ovan förklarade metoder till vår undersökning och utgår i 
undersökningen ifrån tabellen som visas nedan. Vi har i princip översatt tabellens 
variabler från Dyson och Morans studie (2000, s. 398) med några anpassningar till vår 
undersökning. Tabellen illustrerar egenskaperna förståelse och effektivitet och redogör 
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för problem och möjligheter samt förklarar meningen och avsikten med dessa i relation 
till användbarhet. I tabellen som redovisar den systematiska användbarhetsevalueringen 
bryts förståelse och effektivitet ner i mindre beståndsdelar och på så sätt kan vi 
åskådliggöra och diskutera användbarhet utifrån dessa i vår undersökning. 
 
 
 

Egenskap Problem och möjligheter Syfte 
Konsistens 
Är konceptuellt lika element lika 
utformade? 

Är en representation för ett objekt lika 
utformad för ett annat objekt? 
Symmetri mellan olika delar av 
applikationen? Om en bild är klickbar i 
ett sammanhang är den även det i en 
liknande kontext? 
 

Förståelse 
Hur lätt är det att lära sig 
systemet? 

Förutsägbarhet 
Är det möjligt för användaren att 
bilda sig en uppfattning om hur 
innehållet i systemet är 
organiserat samt hur systemet 
fungerar? 

Organisationen av samlingen -om det 
finns en lista med sammanlänkade 
objekt, korresponderar denna med övrig 
logisk ordning inom sidan? 
Är liknande sidor inom sidan 
strukturerade på samma sätt? Är 
sektioner inom sidan konsistenta? 

Åtkomst 
Hur lätt är det för användare att 
hitta den information som 
efterfrågas? 

Innehåller sidan den information som 
behövs för att möjliggöra åtkomst av 
funktioner och representationer? 
Navigering –finns det för många eller 
för få länkar? Har varje länk ett syfte 
och uppfylls detta syfte? 

Effektivitet 
Vad krävs för att uppnå det 
tänkta målet? Vilka 
verktyg behövs? 

Översikt 
Hur lätt är det för användaren att 
uppfatta och förutsäga 
konsekvenser av givna 
browsingmöjligheter? 

Hur fungerar förflyttningar mellan sidor 
inom sidan. Logisk struktur? Har dessa 
förflyttnings-redskap inom 
applikationen abstrakta eller logiska 
benämningar utifrån användarens 
perspektiv eller är de beroende av 
omgivande kontext? Nyttjas grafiska 
hjälpmedel för att understödja denna 
funktion? Till exempel antal återvunna 
representationer?  

 
 
Tabell.  Systematisk användbarhetsevaluering (SUE). 
 
 
 
4.3 Åtkomst och objektrepresentationer 
 
För att undersöka hur åtkomsten påverkas av hur objekten indexerats och klassificerats 
kommer vi att utföra ett antal sökningar, samt undersöka browsingmöjligheter, i de båda 
systemen. Vi har valt att utföra sökningar i de förenklade sökformulären som finns att 
tillgå i de respektive systemen, eftersom Sofie, till skillnad från Carlotta, inte har något 
avancerat sökformulär i de webbversioner vi valt att undersöka. Dessa sökningar utgör 
ytterligare en del av empirin och kompletterar beskrivningen av systemen och 
undersökningen av användbarhet som vi avser göra. Vi har utgått från oss själva som 
användare av Sofie och Carlotta, samt försökt att ta hänsyn till vilka föremål de olika 
samlingarna innehåller, vid valet av söktermer. Vi har besökt de båda museerna och på 
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så vis skapat oss en uppfattning om vilken typ av föremål som finns i samlingarna. Vi är 
medvetna om att valet av söktermer är subjektivt och påverkas av våra ämneskunskaper 
och våra erfarenheter inom kunskapsorganisation.  
 
Vi undersöker åtkomsten av objekt genom att först se hur det fungerar att utföra 
sökningar i de båda systemen, genom att testa sökformulären som tillhandahålls. Sedan 
undersöker vi objektrepresentationerna, det vill säga vilken data som presenteras och 
hur den presenteras. Detta är en mindre undersökning och sökningarna vi utfört inom 
ramen för denna studie kan betraktas som stickprov. Vi har valt att undersöka de 
problem som kan uppstå utifrån de kunskapsorganisatoriska riktlinjer som vi tagit upp i 
kapitel 3. Vi har gjort ett flertal sökningar i systemen och valt att redovisa de resultat 
som belyser den problematik som vi avser att undersöka. Främst avser vi undersöka 
indexeringskonsistensen och vilken terminologi som använts, och se hur detta påverkar 
åtkomsten av objekt. Vi kommer då att utifrån de söktermer vi använt och det resultat vi 
fått, diskutera hur objekten indexerats och klassificerats och hur det påverkar åtkomsten 
av dessa objekt. Vi kommer att återknyta till Lancasters och Langridges syn på syftet 
med indexering respektive klassifikation, att underlätta och effektivisera åtkomst av 
objekt, och se hur väl detta uppfylls i systemen.  
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5. Presentation och beskrivning  
 
Vi inleder detta kapitel med en presentation av de båda systemen Sofie och Carlotta 
samt en kortfattad historisk bakgrund till Mölndals museum och Göteborgs 
Stadsmuseum. Därefter följer en beskrivning av de båda webbversionerna av systemen. 
Denna beskrivning utgör en grund för vår utvärdering av användbarhet och vi har valt 
att beskriva webbversionernas gränssnitt linjärt, det vill säga den tänkta väg som 
användaren passerar på väg till efterfrågad representation. Vi har valt att dela in 
beskrivningen enligt följande disposition; bakgrund, ingångar och sökformulär, 
träfflista samt objektrepresentation. De länkar, fält och knappar som omnämns är alla 
markerade med kursiv stil för att underlätta läsningen och förtydliga beskrivningen. 
Beskrivningen kompletteras med bilder i form av skärmdumpar som återfinns i 
appendix. 
 
 
5.1 Sofie – Mölndals museums webbversion 
 
Initiativet till Sofie togs av Västerbottens museum och några frilansande programmerare 
redan 1992. De första åren skedde all utveckling av systemet internt men 1995 såldes 
systemet även till andra museer och hembygdsföreningar. (Jonsson 2004, s. 15) Idag 
sker vidare utveckling av databasen och den webbaserade versionen tillsammans med 
programmerarna Torsten Nilsson och Fredrik Säfsten. Sofie Reflex, även kallad version 
7, är den senaste utvecklade versionen av Sofie. Det första versionen av Sofie kallades 
0.9 och var bara ett skissartat försök till en databas. Nästa version hade arbetsnamnet 
”SAMBA” vilket kan härledas till ordet samlingsdatabas. Denna version utfördes i en 
svartvit layout och innehöll endast ett föremålsregister som saknade bilder, vilket kan 
illustrera hur utvecklingen av tekniska möjligheter i systemet effektivt utvecklats. (Sofie 
2006a ) 
 
Andra museer började snart visa sitt intresse för Sofie och 1995 köptes systemet av 
Dalarnas museum. Detta år utvecklades även möjligheten att lägga in bilder och man 
började undersöka framtida möjligheter till en webbaserad applikation på nätet. En 
aspekt som påverkat utformningen av systemet är bristande informationsteknologisk 
kompetens bland användare av systemet. Den senaste versionen, Sofie reflex, innehas 
idag av ett tjugotal organisationer. (Sofie 2006a ) 
 
Sofie www utvecklades vid designen av en webbapplikation för Västerbottens Museum. 
Sofie www utgör ett verktyg för att möjliggöra åtkomst på webben av de samlingar som 
är registrerade i Sofie. Sökning sker i en kopia av Sofie, Sofie www innehåller alltså 
inga registeringsmöjligheter. Detta medför att webbapplikationen är beroende av den 
indexering av föremål och fotografier som görs vid registreringen i Sofie eller Sofie 
foto. Sofie www kan anpassas till varje museums önskemål om hur deras webbaserade 
applikation skall utformas. Museerna kan själv ändra sökformulär, listor för visning av 
sökresultat samt enskilda poster, och behöver inte längre anlita Sofies programmerare. 
(Sofie 2006d) Enligt den egna webbsidan lämpar sig Sofie för mindre och medelstora 
museum (Sofie 2006b). Sedan 1996 används Sofie av mindre museum och 
hembygdsföreningar och i skrivande stund finns det över 350 museer som använder 
systemet (Sofie 2006c). 
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Mölndals museum etablerades 1987 och redan tidigt i museets historia fanns ambitioner 
på att föra fram idén om ett virtuellt museum med modern informationsteknik. Idag är 
de lokalhistoriska samlingarna och övriga samlingar lokaliserade i en äldre 
industribyggnad, där det på 1940-talet bedrevs strumpfabrik. (Mölndals Museum 2007) 
Mölndals museum är ett mindre museum och dess föremålssamlingar uppgår till cirka 
10 000 objekt. Museets samlingar av fotografier uppgår i skrivande stund till ca 18 000 
fotografier.15 Mölndals museum uppmärksammades år 2005 för sitt Öppna magasin 
som möjliggör fysisk tillgänglighet av föremålen samt skapar en kontext med hjälp av 
besökdatorer. Detta år blev museet innehavare av ett hederspris, European Museum of 
the Year 2005 Award som delades ut av European Museum Forum. (Mölndals Museum 
2005) 
 
Mölndals museum var ett av de tre första museerna som använde sig av Sofies 
webbversion. Versionen publicerades 1999-2000 och då hade museet använt systemet 
Sofie sedan 1997. Ett övergripande syfte för att möjliggöra åtkomst av databasens 
innehåll har varit att gränssnittet skall vara lätt att använda samt enkelt att förstå.16 
Christine Gustafsson, antikvarie och ansvarig för databasen och webbversionen sedan 
starten 1997 anser att det är viktigt att anpassa och utforma systemet till museets egna 
samlingar och dess publik. Museets webbsida besöks idag årligen av cirka 15 000 
personer och databasen på webben av cirka 5000 användare.17 
 
Inledningsvis publicerades tematiserade delar av samlingen till exempel 
Lindomemöbler och leksaker. Lindomemöbler18 ansågs av betydelse för representation 
av regionen och bygden samt nationellt då samlingarna utgör en betydelsefull bit av 
svenskt hantverk och kulturarv. Leksaksamlingen ansågs betydelsefull då den syftade 
till att skapa intresse och locka besökare i alla ålderskategorier. Webbapplikationen fick 
2001-2002 ett nytt utseende och alla samlingar på museet blev publika, det vill säga 
publicerade på webben. Idag arbetar museet i Sofie Reflex version 7 och till 
webbversionen används Sofie www, version 6. Alla ändringar, uppdatering och 
utveckling av databasen utförs internt av museet utan hjälp från konsulter. Enligt egen 
utsago, sker uppdateringar allt för sällan, den senaste uppdateringen av webbversionen, 
skedde för cirka ett år sedan, 2006.19 
 
 
5.1.1 Ingångar och sökformulär  
 
På museets första sida, finns länken Samlingar och här möts användaren tre alternativ 
Öppna Magasinet, Sök i databasen, Faktarum. Via länken Sök i databasen öppnas ett 
nytt fönster till en sida som utgör en introduktion till databasen samt uppmanar besökare 
att själva skriva och berätta om föremål och minnen för att tillföra information till 
museets databas och samlingar. Via länken Till sökdatabasen!  öppnas huvudsidan till 
databasen i ett nytt fönster (se app. figur 1). En enkel, modern layout med bilder och ett 
svart färgblock i sidans centrum möter användaren. De valda bilderna representerar 

                                                 
15 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Lindomemöbler har tillverkats i Lindome, i södra Mölndals kommun sedan 1600-talet och utgör en del 
av Mölndals museums samlingar. Även verktyg och redskap som använts vid tillverkningen av möblerna 
är representerade i samlingen. 
19 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
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både klassiska och moderna föremål samt fotografier och de tumnagelstora bilderna är 
inte klickbara. En kort introducerande text i vänsterspalten talar om att databasen 
innehåller bland annat Leksaker och Lindomemöbler. Till höger finner vi två knappar, 
Fotodatabas och Föremålsdatabas som utgör länkar till dessa båda delar av databasen. 
Under knapparna finns det två direktlänkar i form av logotyper, till en informationssida 
om företaget bakom Sofie www samt Mölndals Stadsbibliotek. (se app. figur 1)  
 
Färgerna som används i webbversionen är beige, vit, grå och vinröd. De flesta länkarna 
är färgade vinröda. Sökformuläret för föremål är indelat i vänster och högerspalt. I den 
vänstra spalten finns det fem fält som är ifyllbara; Föremålsgrupp, Sökord, Ort, Tid och 
Föremålsnummer. Nedanför dessa fält finns två knappar, sök och rensa (se app. figur 2). 
Fälten Sökord och Föremålsnummer är försedda med en informationssymbol. Vid fältet 
Sökord utgör denna symbol en länk till annan sida och en förteckning med förslag på 
sökord, denna lista kallas sökordlista för föremål. Motsvarande lista som nås från 
sökformuläret för fotografier kallas ämnesordlista för foto (se app. figur 3). Överst på 
sidan innehållande listan finns två knappar, Sök i databasen samt Startsidan som 
möjliggör förflyttningar. Under dessa följer en kort informationstext och användaren 
rekommenderas att kopiera och klistra in vald term från listan i sökordsfältet. Det finns 
även en länk rubricerad sökordsfältet i denna informerande text vilken leder tillbaka till 
sökformuläret. Sökordlistan för föremål och ämnesordlistan för foto är uppställda i 
alfabetisk ordning och det är möjligt att navigera i förteckningen via bokstäver som 
utgör länkar. (se app. figur 3) Listan med termerna är indelad i fyra spalter och i 
spalterna finns det pilar, som upptäcks först vid scrollning. Dessa utgör ytterligare ett 
hjälpmedel som möjliggör förflyttning från sidans mitt till dess topp. I ämnesordlistan 
för foto finns dessa pilar spridda över hela förteckningen i alla spalter, vilket inte är 
fallet i sökordslistan för föremål.  
 
Termerna i listorna motsvarar de indextermer som används i systemet. För indexeringen 
i systemet används en ordlista som består av egna ämnesord och termer hämtade från 
Västerbottens museums version av Sofie samt klassbeteckningar från Outline.20  
Outline21 är ett klassifikationssystem vars syfte är att möjliggöra ett praktiskt 
fungerande system för gemensam användning vid kulturhistoriska museer. Systemet är 
inte tillräckligt finfördelat för specialsamlingar utan utgör ett övergripande 
ämnesklassifikationssystem som tillåter en grovindelning av materialet. (Outline 1993, 
s.13) De egna ämnesorden som Mölndals museum valt att använda, kommer i första 
hand från Västerbottens museums system. Alla museer som använder Sofie kan välja att 
hämta termer från Västerbottens museums indexering.22  
 
                                                 
20 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
21 Outline of Cultural Materials (OCM) publicerades för första gången år 1938 i USA, och den senaste, 
femte upplagan publicerades 1987. Outline har utvecklats vid Human relations Area Files i New York 
med syftet att möjliggöra sökningar i samlingarna bestående av litteratur, föremål från olika kulturer och 
etniska grupper spridda från världen. Klassifikationssystemet Outline som används på svenska museer 
utgör en reviderad form av den översatta versionen av Outline of Cultural Materials från år 1980. 
Revideringen och anpassningen till svenska förhållande av denna versionen påbörjades 1990 av en 
arbetsgrupp. I gruppen ingick, Jonas Berg, Nordiska Museet, Kristina Landahl, Skaraborg läns museum, 
Barbro Björnemalm Upplandsmuseet, Kerstin Hallin, Lidköpings Hantverks- och Sjöfarts museum, Nils 
Drejholt, Livrustkammaren, Sten Gauffin, Jämtlands läns museum samt ett antal experter. Arbetet 
resulterade i en ny och mer lättillgänglig och användarvänlig upplaga 1993, och ansvarig redaktör var 
Kristina Landahl. Upplagan består av en användarhandledning och ett alfabetiskt register i första hand 
avsedd för att användas på kulturhistoriska museer. (Outline 1993, s. 9-14) 
22 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 



27   

Samma grafiska uttryck i form av en informationssymbol som återfinns vid fältet 
sökord är också är placerad vid fältet Föremålsnummer i sökformuläret. Symbolen 
utgör i detta sammanhang inte en länk och är alltså inte klickbar utan fungerar här som 
en kommentar med förklarande text till detta fält. Fältet Föremålsgrupp möjliggör 
genom en rullgardinsmeny förslag på val av termer till exempel dräkt, dräkttillbehör, 
konst, kyrkliga föremål, personhygien med mera (se app. figur 14). Även fältet Ort har 
en valbar meny som innehåller olika orter som finns i den närliggande regionen. I 
högerspalten finns det sex knappar som leder åter till den introducerade sidan samt 
vidare till andra delar av databasen. Knapparna har följande rubriker Startsidan, Sökord, 
Söktips, Leksaker, Lindomemöbler samt Fotodatabas. Knapparna är försedda med 
förklarande textkommentarer som visas då pekaren förs över knapparna. Knappen 
Startsidan leder tillbaka till databasens första sida. Söktips innehåller information om 
hjälpfunktioner som kan vara användbara för användaren. Sökord utgörs av den tidigare 
nämnda sökordlistan för föremål från vilken användare kan få hjälp med att välja 
lämpliga termer för att utföra sökning. Knapparna Leksaker och Lindomemöbler leder 
vidare till sökformulär som innehåller förslag på lämpliga ämneskategorier och termer 
speciellt anpassade till dessa delar av samlingarna. 
 
Sökformuläret för fotografi är utformat efter samma principer som sökformuläret för 
föremål. I vänsterspalten finns följande fält, Motivkategori, Ämnesord, Ort/Kvarter, 
Gata, Tid samt Bildnummer. Fälten Motivkategori och Ort/kvarter innehåller 
rullgardinsmenyer. I motivkategorin kan du välja porträtt, interiör, landskap, stadsvy 
med mera. Ort/Kvarter erbjuder det som rubriken avslöjar, lokala kvarter och orter i 
regionen. Ämnesord och bildnummer är försedda med tidigare nämnd 
informationssymbol och dessa har liknande tidigare nämnda funktioner, befintliga i 
föremålsformuläret. Under knapparna i den vänstra spalten finns även en länk under 
rubriken länktips, Nättidningen "Rötter", porträttfynd från Mölndal, via denna länk 
visas Sveriges Släktforskarförbund webbsida. Sökformulär utformade enligt 
ovanstående principer gäller även temasamlingarna Lindomemöbler och leksaker.  
 
Via sökformulären och knappen Söktips finns rekommendationer och intruktioner inför 
sökning i databasen. Informationen presenteras kortfattat under förtydligande rubriker 
relaterade till respektive sökfält, till exempel fältet Föremålsgrupp beskrivs som en 
grovindelning av de olika föremålen som finns i samlingarna. Under rubriken Sökord 
finns det exempel på sökfrågor och hur trunkering fungerar relaterad till sökningar i 
databasen. Även fälten Tid och Föremålsnummer förklaras med klargörande exempel. 
Under den avslutande textraden, Lycka till!, finns även förklaringar till de i 
sökformuläret befintliga knapparna, som utgör länkar till temasamlingarna, till exempel 
Lindomemöbler och Leksaker. Knapparna utgör länkar även från denna sida. Hjälpsidan 
för fotografidelen är också utformade enligt samma principer. 
 
 
5.1.2 Träfflista 
 
Överst på sidan redovisas antalet relevanta poster för den utförda sökningen samt det 
totala antalet sökbara objekt i systemet. Totalt innehåller föremålsdatabasen i skrivande 
stund över 9200 poster. En sökning via fältet sökord och termen ”baddräkt” resulterar i 
fyra poster och det valda sökordet redovisas överst på sidan under det redovisade antalet 
poster. (se app. figur 12) Träfflistan består av tumnagelsbilder och är indelad i följande 
kolumner, Bildlänk, Föremålsgrupp, Sökord, Material, Ort, Tid och Föremålsnr. Varje 
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kolumn innehåller kortfattad data som representerar föremålet och dessa data 
presenteras vågrät linjärt från ett bredare perspektiv till det mest specifika i 
representationen, föremålsnumret. (se bild 2)  Det är inte möjligt att sortera posterna i 
alfabetisk eller kronologisk ordning. Tumnagelsbilden, placerad i kolumnen bildlänk är 
klickbar och utgör den enda länken till objektrepresentationen. Fältet Föremålsgrupp 
anger vilken kategori föremålet tillhör. Tyvärr saknas flertalet bilder i träfflistan och 
detta redovisas igenkännbart i en traditionell Windowsbaserad miljö, via en grafisk 
symbol, ett kryss i en fyrkant. Även denna grafiska symbol utgör en länk och leder till 
representationen som också saknar bild. Träfflistan visar högst tio poster åt gången. Det 
finns även möjlighet att sidvis bläddra mellan olika sidor i de fall då träfflistan 
innehåller fler än tio träffar. Bläddringen möjliggörs genom numrering av sidorna.  
Längst ner på sidan finns två knappar, ny sökning och startsidan, vilka möjliggör 
ytterligare förflyttningar. 
 
 
 

Bildlänk Föremålsgrupp Sökord Material Ort Tid Föremålsnr 

 
Dräkt  Linne  Bomull  Mölndal  1932  01363  

 
Bild 2. Exempel från träfflista i Sofie 
 
 
När en sökning inte leder till ett resultat presenteras ett felmeddelande på en ny sida. 
Användaren möts av en rubrik överst på sidan, Tyvärr lyckades inte din sökning!. 
Därefter följer två kortfattade förslag på eventuella fel som kan ha orsakat det uteblivna 
sökresultatet. Efter detta uppmanas användaren att försöka igen, samt ta hjälp av 
hjälpmanualen, söktipsen samt listan över sökord. Avslutningsvis uppmanas 
användaren, även på denna sida, att skriva in och berätta hur databasen kan förbättras 
och om han eller hon har några uppgifter att delge angående de objekt som är 
tillgängliga i databasen. Till vänster på sidan, visas även antalet poster, samt den valda 
söktermen. 
 
 
5.1.3 Objektrepresentation 
 
En objektsrepresentation i detta system består av text och en bild föreställande ett 
föremål eller ett fotografi.  Representationerna för föremål och fotografier är utformade 
enligt samma principer, men informationen i form av text och vilka fält som finns 
skiljer sig åt. Därför beskrivs de båda typerna av objektsrepresentationer var för sig. (se 
app. figur 4-5) 
 
Bilden av föremålet är placerad till höger om texten. Bilden är inte klickbar och går inte 
att förstora. Den beskrivande texten är uppdelad i ett antal fält, med fältet Sökord högst 
upp på sidan. Detta fält i den publika versionen motsvarar det fält i den interna 
versionen av Sofie som kallas Sakord. Sakord är den mest specifika term som beskriver 
ett föremål, den term som helt enkelt talar om vad objektet är för något. Termer som 
återfinns i detta fält är listade i förteckningarna över sökord som går att komma åt via 
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sökformuläret. De båda fälten för Klassifikation 1 och Klassifikation 2, där 
Klassifikation 1 är den bredare klassen och Klassifikation 2 den mer specifika, som 
återfinns i den interna versionen av Sofie presenteras inte i objektrepresentationen, utan 
har istället endast placerats i sökformuläret där de olika klasserna infogats i 
rullgardinsmenyn för sökfältet Föremålsgrupp (se app. figur 14). I representationerna 
visas inte vilken föremålsgrupp objektet tillhör.  
 
Övriga fält i representationerna för föremål är Material, Teknik, Tid och Ort. (se app. 
figur 4) Dessa fält innehåller inte alltid någon information, men de kan ibland innehålla 
mer än en term, till exempel kan ett objekt bestå av fler än ett material vilka då kan 
inkluderas. Ytterligare ett fält är Övrig information och här återfinns ofta en fysisk 
beskrivning av objektet, någon form av konditionsrapport, men ibland även kontextuell 
information om vem objektet tillhört, vem som tillverkat det och var det kommer ifrån. 
Textutrymmet är format som en spalt, vilket innebär att texten kan löpa långt ner på 
sidan, med endast ett par ord långa rader. Funktion är nästa fält och detta fält innehåller 
inte alltid något värde och därefter följer fältet Föremålsnummer. Enligt Christine 
Gustafsson är det av värde att inkludera föremålsnumret i den publika versionen av 
systemet för att besökaren som kommer till museet ska kunna slå upp ett föremål i 
databasen. Användardatorer finns att tillgå i museets lokaler och på så vis kan besökaren 
få ytterligare information om ett föremål som han eller hon är intresserad av. I dagens 
läge fungerar det dock inte fullt ut, då numreringen av föremålen gjordes för så pass 
länge sedan att de inte alltid stämmer överens med numreringen i databasen. I systemet 
måste man fylla i minst fem siffror, och vissa föremålsnummer som är noterade på 
föremålen är kortare än fem siffror. Uppgifter om vem som skänkt ett föremål har inte 
inkluderats i den publika versionen av databasen. Detta har man valt att göra på grund 
av att personuppgifter och adressuppgifter endast ska vara tillgängliga internt på 
museet.23   
 
Objektrepresentationerna för fotografier består av bild och text, på samma sätt som 
föremålen (se app. figur 4-5). Fältet Motiv kommer först och här återfinns den 
motivkategori som fotografiet tillhör. Sedan följer fältet Ämne som innehåller en eller 
flera beskrivande termer, som återfinns i ämnesordslistan som finns i anslutning till 
sökformuläret. Fältet Ort kan innehålla både gatunamn och områdesnamn. Fotoår och 
Fotograf presenteras därefter, i den utsträckning denna information finns tillgänglig. 
Om exakt årtal inte är känt kan det finnas ungefärlig information om årtal registrerad. 
Att tidsuppgiften är ungefärlig presenteras inte i det publika systemet, men eftersom 
informationen finns möjliggör det återvinning av dessa fotografier om användaren söker 
på ett visst årtal. Att systemet fungerar på detta viset klargörs på sidan Söktips, vilken 
man kan komma åt via sökformuläret. Bildnr är det unika nummer som varje fotografi 
har tilldelats vid registrering. Det sista fältet Bildtext innehåller beskrivande information 
som ytterligare förklarar vad fotografiet föreställer, till exempel vad det är som händer 
på bilden, vem som avbildas eller från vilken plats den är tagen. I detta fält kan även 
finnas information om huruvida en byggnad som syns på bilden finns kvar idag, vem 
som bodde där tidigare och annan information som sätter in fotografiet i en kontext. 
 
Högst upp på sidan, ovanför objektsrepresentationen, finns rubriken Foto eller Föremål 
vilket klargör vilken av de båda kategorierna objektet tillhör. Om man vid sin sökning 
fått mer än en träff kan man klicka sig vidare till nästa eller föregående träff i listan via 

                                                 
23 Christine Gustafsson antikvarie, ansvarig för databasen, Mölndals museum, samtal 2007-03-23 
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länkar till höger respektive vänster om representationen. Det finns även en länk som 
leder tillbaka till Sökresultatet, samt knappar direkt till Ny sökning samt Startsidan. 
 
 
5.2 Carlotta – Göteborgs Stadsmuseums webbversion 
 
Carlotta används idag av Etnografiska museet, Göteborgs Stadsmuseum, Helsingborgs 
museer, Kulturen i Lund, Malmö museer, Vänermuseet i Lidköping och Norrbottens 
museum. Den enda webbversionen som finns tillhandahåller Göteborgs Stadsmuseum. 
Etnografiska Museet var fram till 1998 ensam beslutsfattare för utvecklingen av 
databasen. Idag sköter en arbetsgrupp kallad Carlottagruppen utvecklingen och fattar 
beslut om framtida lösningar för de sju museerna. Carlotta har under åren kontinuerligt 
utvecklats efter behov och enligt ekonomiska möjligheter och begränsningar. 
(Etnografiska museet 2006) 
 
Carlotta är baserat på Sweterm som utgör ett svenskt regelverk för att systematiskt 
skapa fältnamn för olika typer av samlingar. Sweterm bygger på CIDOCs datamodell 
och utgör ett försök att skapa gemensamma benämningskonventioner för dokumentation 
på museer. (Kristiansson 1997) Detta är av betydelse för att kunna använda en 
gemensam terminologi för att söka efter enskilda poster olika system. Även om 
systemen är olika är tanken att auktoriteterna kan vara gemensamma. Ansvarig för 
utvecklingen av Sweterm var Informationssystem i samverkan vid svenska museer 
(INSAM). INSAM bildades 1990 på initiativ av Nordiska Museet och utgjorde en 
samarbetsorganisation som bestod av ett hundratal medlemmar. Organisationen lades 
ner 1999. (SOU 1996:110)  
 
Fältnamnen definieras utifrån gemensamma internationellt vedertagna regler men även 
utifrån varje samlings och museums särskilda behov och önskemål. Tanken är att 
Carlotta skall spegla flera olika tillämpningar av samlingarna, till exempel utställningar, 
utlån av föremål etcetera. (Etnografiska museet 2006) Grundstrukturen i Carlotta bygger 
på att ingen information skall behöva föras in i systemet mer än en gång. Till exempel, 
en person som Thor Heyerdahl skall beskrivas en gång och därefter kunna länkas till 
olika sammanhang, bilder, givare etcetera. Till en grundterm kan tilläggas en 
specifikation och en association till exempel personnamn, användare samt vem som 
använt föremålet. Detta innebär att kombinationerna kan bli otaliga och det är viktigt att 
utveckla en konsistent vokabulär. Carlottagruppen har insett att detta är ett stort och 
omfattande arbete och samarbetar med CIDOC. (Etnografiska museet 2006) 
 
I Göteborgs Stadsmuseums lokaler, Ostindiska huset, fanns det redan i början av 1800-
talet museisamlingar. Göteborgs Stadsmuseum av idag bildades 1993, då det skedde en 
sammanslagning av Göteborgs, historiska, arkeologiska, industrihistoriska och 
skolhistoriska museum. Senare tillkom även Göteborgs teaterhistoriska museum. 
Sammanslagningen resulterade i samlingar som omfattar 1 miljon föremål samt 2 
miljoner fotografier.(Göteborgs Stadsmuseum 2007) Enligt Marie Björk, chef för 
samlingsenheten och ansvarig för datasystemet Carlotta handlar museets 
insamlingspolicy om att skapa en bättre och varaktig kommunikation mellan samlingar 
och publik.24  
 
                                                 
24 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
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Systemet Carlotta är konstruerat av programmeraren Sven Berglöf, även 
kulturhistoriker och marinarkeolog, specialiserad på informationslösningar för 
databassystem. Databasen var inledningsvis ett hobbyprojekt som senare växte och 
utvecklades till den version som vi finner på webben idag. Alla förändringar i 
databassystemet genomförs med extern hjälp och Carlotta ses som ett ständigt pågående 
projekt och utvecklingen ligger nära den fortlöpande verksamheten.25 Carlottagruppen 
med representanter från övriga museum som idag använder Carlotta sammanträder cirka 
fyra gånger på år och då diskuteras strukturella förändringar samt dataelement, det vill 
säga söktermer och registreringstermer. En ny gränsnittsversion med arbetsnamnet 
”javalotta” är på gång och uppdatering av databasen sker efter behov.26  
 
Webbversionen är som vi tidigare nämnt under utveckling och därför presenteras endast 
en demoversion. Gunnar Dahlström tidigare chef på Göteborgs Stadsmuseum och 
Barbro Ivemo före detta ansvarig för Carlotta, fattade beslutet att göra databasen 
tillgänglig för allmänheten. Detta motiverades med att samlingarna är offentliga, och då 
skall även föremål och register vara det. Stadsmuseet har upphovsrätten till bilderna i 
databasen men det är tillåtet att ladda ner och skriva ut bilder för privat syfte.27  
 
 
5.2.1 Ingångar och sökformulär 
 
På Göteborgs Stadsmuseums förstasida finns en länk, Samlingar, vilken leder till den 
sida där länken databas återfinns och här presenteras information om museets databas. 
Bland annat klargörs det att det är en demoversion som finns tillgänglig i dagsläget, hur 
databasen är strukturerad, samt att vissa objekt i databasen saknar bild. Länken Länk till 
databasen leder vidare till databasens fyra ingångar, Samlingar, Utställningar, 
Förenklad sökning, samt Avancerad sökning. Överst på denna sidan finns rubriken 
Carlotta i enkel web-version. (se app. figur 6) Gränssnittet är enkelt utformat med grå 
bakgrund och blå länkar. All text samt alla länkar och knappar är vänstercentrerade.  
 
Den första ingången Samlingar leder till en lista över museets alla samlingar. Dessa 
presenteras i en alfabetiskt ordnad lista bestående av två kolumner (se app. figur 13). I 
den första kolumnen, Samlingar, återfinns förkortningarna för de olika samlingarna. I 
den andra kolumnen, Namn, finns inga data, det vill säga samlingarnas namn är inte 
utskrivna. Genom att klicka på varje samlings förkortning kommer man till en sida där 
samlingen presenteras med sitt fulla namn. (se bild 3) Samlingsnamn, som återfinns i 
fältet för Term, är klickbart. Denna länk leder till en lista över alla samlingsnamn, 
tillsammans med information om hur många objekt som ingår i varje samling. Det namn 
som återfinns i fältet Värde är även detta klickbart. Det leder till en sida där 
förkortningen för samlingen återfinns, i exemplet nedan är det bokstaven F. Denna 
förkortning går att klicka på, och leder då tillbaka till samlingens presentationssida. 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Term Värde 
samlingsnamn Stadsarkeologiska fynd, Carl IX:s Göteborg vid Färjenäs 

 
     Bild 3. Exempel från presentation av en samling i Carlotta 

 
 
Nedanför informationen som visas i exemplet, (se bild 3), finns en lista över alla objekt 
som ingår i samlingen. Dessa presenteras i tre fält: Objekt, Sakord och ett bildfält, vilka 
innehåller objektnumret, den term som representerar objektet och en bild på objektet om 
sådan finns. Objektnumret är klickbart, och leder till den fullständiga representationen, 
även bilderna är klickbara, och presenteras då i en förstorad version. 
 
Den andra ingången Utställningar leder till en sida som innehåller titlar på sju olika 
utställningar. (se app. figur 7) Titlarna är klickbara och leder i sin tur till en träfflista 
över de föremål som ingår i utställningen. Några av träfflistorna är långa, och några är 
väldigt korta, med bara ett eller ett par föremål. 
 
Det finns två olika sökformulär att tillgå. Förenklad sökning är det första. På denna sida 
finns två olika alternativ, Enkel sökning och Hur-enkel-som-helst sökning (se app. figur 
8). Hur-enkel-som-helst sökning består av ett enda sökfält med en knapp Sök. Enkel 
sökning har fyra stycken sökfält, Föremål, Var, När, och Vem. Enligt Marie Björk, chef 
för samlingsenheten på Göteborgs stadsmuseum, har man valt dessa fyra sökfält för att 
det är de vanligaste frågorna som användare ställer.28 De fyra fältnamnen är klickbara. 
Länken Föremål leder till en lista kallad Termdefinitioner (se app. figur 16). I Carlotta 
benämns fältnamn som term. På sidan Termdefinitioner återfinns en lista med två 
kolumner, där fältnamnen, som till exempel bokserietitel, sakord, neutral term och 
efternamn, listas under rubriken Term. Till höger om kolumnen Term finns kolumnen 
Beskrivning, men under denna rubrik finns dock inga data. Samtliga fältnamn går att 
klicka på. Varje fältnamn leder till en alfabetiskt ordnad lista över alla värden som detta 
fält kan innehålla i de olika representationerna i databasen. Det vill säga, klickar man på 
efternamn kommer man till en lista, med rubriken Värde, över alla efternamn som finns 
i fältet för efternamn i databasen (se app. figur 17). Det är också, för varje listat namn, 
utskrivet antalet objektrepresentationer som innehåller just detta värde i fältet 
efternamn. Ett exempel är efternamnet Dickson, som förekommer i fältet för efternamn i 
37 stycken objektrepresentationer i databasen. Högst upp på sidan finns snabblänkar till 
alla bokstäver, både gemener och versaler, i alfabetet. (se app. figur 15) 
 
Fältnamnet Var leder till en lista över de fältnamn, även här kallade termer, som 
relaterar till en plats, till exempel adress – utsikt från, by – förvärvat från och byggnad 
– avbildad. Även dessa är klickbara. Ett exempel är Adress – utsikt från som leder till 
en lista där olika gatuadresser listas tillsammans med det antal objektsrepresentationer 
som innehåller just denna gatuadress i det aktuella fältet, Adress – utsikt från. Genom 
att klicka på en adress i listan går det att få fram en träfflista över dessa objekt. 
Fältnamnet När fungerar på liknande sätt som de ovanstående. Först kommer man till 
en lista över de olika fältnamn som sökfältet är relaterat till, så som tidpunkt – födelse, 
tidpunkt – fotografering och tidpunkt – användning. Fältnamnen leder i sin tur till olika 
värden som finns registrerade i respektive fält i objektrepresentationerna, i det här fallet 

                                                 
28 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
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årtal och tidsperioder, samt hur många objekt som har detta värde i det aktuella fältet. 
Även här är de olika värdena klickbara och ger en träfflista över objekt. Klickar man på 
fältnamnet Vem presenteras en lista över fältnamn som gäller både företagsnamn och 
personnamn, tillsammans med någon egenskap som förklarar företagets eller personens 
relation till ett objekt. Några exempel är företagsnamn – avbildat, företagsnamn – 
tillverkning, personnamn – arkitekt, personnamn – förvärvat från och personnamn – 
konstnär. Dessa leder i sin tur till en alfabetisk lista över de värden, i det här fallet 
företags- eller personnamn, som återfinns i respektive fält och det går att få fram en 
träfflista över objektrepresentationer genom att klicka på ett värde. Även här finns 
snabblänkar till samtliga bokstäver i alfabetet högst upp på sidan.  
 
Avancerad sökning erbjuder två stycken sökfält, där det för båda sökfälten går att välja 
ett specifikt fältnamn ur en rullgardinsmeny i vilket sökningen ska utföras (se app. figur 
9). Samtliga fältnamn som presenterats i de listor som beskrivits ovan är inkluderade. 
Fälten benämns Term och Ev. term 2. Sökfälten i vilka användaren ska skriva in sina 
sökord benämns Börjar på. Det tredje sökfältet som finns på sidan är Ev. 
inventarienummer. Där kan användaren skriva in ett objektnummer om han eller hon 
känner till det, och på så vis göra en så specifik sökning som är möjligt. Enligt Marie 
Björk fungerar dock inte denna sökningsmöjlighet i nuläget.29 
 
 
5.2.2 Träfflista 
 
Träfflistan presenterar maximalt 100 träffar åt gången i en tabell med fem spalter och 
som mest tjugo rader. (se app. figur 11) Varje cell i tabellen innehåller ett objekt. Om 
bild på objektet finns presenteras den här i form av en tumnagelbild. Tumnagelbilderna 
som presenteras i träfflistan går att förstora genom att klicka på dem. Under bilden står 
objektnumret i form av en länk som leder till den fullständiga representationen. Under 
objektnumret presenteras den term som återfinns i fältet sakord, neutral term i 
representationen. Om en sökning gett mer än 100 träffar finns längst ner en knapp med 
texten Nästa 100. Klickar man sig fram till nästa sida av träfflistan kan man gå tillbaka 
via knappen Föregående 100. Hur många träffar en sökning gett total redovisas inte och 
det går inte heller att klicka sig direkt till den sida av träfflistan som man önskar, utan 
bara att bläddra framåt eller bakåt en sida i taget. Det finns inga möjligheter för 
användaren att ordna träfflistan till exempel kronologiskt eller alfabetiskt, och det 
redogörs inte heller för hur träfflistan som returneras är ordnad. En länk som leder 
tillbaks till sökformuläret saknas på sidan. Om en sökning inte genererar några träffar 
visas meddelandet ”Inga föremål i databasen uppfyller sökvillkoren!”. 
 
 
5.2.3 Objektrepresentation 
 
Objektrepresentationerna består av en eller flera bilder på objektet, om bilder finns, 
samt ett antal fält som innehåller data rörande objekten. Överst på sidan finns rubriken 
Objektet tillsammans med objektnumret. (se app. figur 10a.) Bilderna på objektet går att 
klicka på, och då kommer man till en sida som endast innehåller bilden, storleken 
förblir dock densamma. Vissa bilder är svartvita medan andra är i färg, vilket beror på 

                                                 
29 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
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när de blev fotograferade.30 Datan presenteras i en tabell som har två spaltrubriker, 
Term och Värde. (se app. figur 10b.) I fältet Term återfinns de fältnamn som nämnts 
tidigare. Det första fältet är föremålsnummer. Är objektet ett fotografi är nästa fält 
Motivord. Data som ges i fältet för Värde i anslutning till Motivord är termer som 
beskriver vad fotografiet föreställer. Därpå följer fälten för klassifikation. För alla 
objekt som inte är fotografier, och därmed inte innehåller fältet Motivord är dessa de 
första fälten, efter föremålsnummer. Det finns tre olika fält för klassifikation, OCM (se 
kapitel 5.1.1 samt not 15), SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek) och GSM. 
Samtliga fält är inte inkluderade i alla representationer. I representationerna inkluderas 
endast de fält som har ett värde för just detta objekt, det vill säga det presenteras inga 
tomma fält. GSM är det interna klassifikationssystem som används på Göteborgs 
Stadsmuseum, och här har man utvecklat olika klasser utifrån de behov som finns på 
museet, till exempel klassen ostindia för att hålla samman de objekt som har anknytning 
till Ostindiska compagniet.31 Efter detta kommer fältet typ av förvärv. Nästföljande fält 
är sakord. Det finns tre fält för sakord: sakord, vidare term, sakord, neutral term och 
sakord, snävare term. Samtliga tre fält är inte alltid med i representationen, men de 
presenteras i ovanstående ordning. De fält som presenteras efter dessa är de som rör 
tidpunkt på något vis. Det finns sjutton olika fält för tidpunkt, som till exempel tidpunkt 
– förvärv till museet, tidpunkt – fotografering och tidpunkt – tillverkning. Fysisk 
beskrivning av objektet följer därpå, med fält som höjd (cm), diameter (cm) och vikt.  
 
Fältet signering, påskrift, stämpling avser ytterligare detaljbeskrivning av dessa 
egenskaper hos ett objekt. Fältet samtidiga förvärv innehåller länkar, via objektnummer, 
till relaterade objekt. Efter detta presenteras uppgifter om objektets material och de 
personer som på något vis är relaterade till objektet följer därpå. Det finns tjugofyra 
olika fält för personnamn och olika tillägg till fältnamnen förklarar vilken relation 
personen har till objektet. Härefter återfinns fälten för företagsnamn. Sist ligger fälten 
som har med geografisk plats att göra. Det är ett antal olika fält för adress, by, land, 
delstat, land, stad, stadsdel, plats, byggnad, gata, gård, härad, fastighetsbeteckning, 
församling, torp, världsdel, kommun. Precis som fälten företagsnamn och personnamn 
är de sammankopplade med något ord som förklarar på vilket sätt de är relaterade till 
objektet.  
 
Samtliga fältnamn är klickbara och leder då till en likadan lista över de värden som 
detta fält kan innehålla som beskrivits tidigare. Även här ges information om hur många 
objekt i samlingen som har detta värdet i det aktuella fältet och genom att klicka på ett 
värde fås en träfflista över objekten som innehåller detta värde. I representationerna går 
det även att klicka direkt på de termer, eller de data, som presenteras i värdefältet. Om 
till exempel en representation har värdet ”porslin” i fältet för material, går det att klicka 
på ordet ”porslin” och får då en träfflista på samtliga objekt som har samma värde. 
 
Längst ner på sidan står det vilken samling objektet tillhör, varifrån man kan klicka sig 
vidare till information om samlingen, på samma vis som är beskrivet i avsnittet om 
ingången Samlingar ovan. 
 
 
 
                                                 
30 Ibid. 
31 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 



35   

Summering 
 
Beskrivningen och presentationen av Carlotta och Sofie som vi redovisat i detta kapitel 
utgör en del av den empiri som ligger till grund för undersökningen om användbarhet, 
indexering och klassifikation. Vi har observerat att det finns stora skillnader i 
gränsnitten både vad gäller utforming och struktur samt vilka funktioner som 
tillhandahålls i respektive system. I Carlotta finns det betydligt fler ingångar än i Sofie 
och objektrepresentationerna i Carlotta omfattar en betydligt större mängd data än i 
Sofie. Vår avsikt är inte att jämföra de båda systemen, men det är betydelsefullt att 
understryka att gränssnitten är skapade utifrån och för olika kontexter.  
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6. Utvärdering av användbarhet och åtkomst 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för problem och möjligheter relaterade till 
användbarhet utifrån vår i metodkapitlet förklarande tabell som innefattar egenskaperna 
förståelse och effektivitet. Tabellens syfte är att förklara och bryta ner förståelse och 
effektivitet i mindre beståndsdelar: konsistens, förutsägbarhet, åtkomst och översikt. Vår 
avsikt är inte att lägga fram några definitiva svar utan snarare redogöra för brister och 
föreslå lösningar utifrån givet sammanhang. Vi kommer också att redogöra för vår 
undersökning om hur indexering och klassifikation påverkar åtkomst av objekt i 
systemen. 
 
 
6.1 Förståelse – Sofie 
 
Egenskapen förståelse kan förenklat sammanfattas i frågan; Hur lätt är det att lära sig 
systemet i detta fall webbapplikationen? Förståelsen påverkas av och är beroende av 
konsistens och förutsägbarhet.  
  
Representationerna för objekten i samlingen är generellt konsistent utformade och 
anspråk på symmetri mellan de olika delarna i applikationen finns. Ett problem som 
påverkar konsistensen är att länkar med samma syfte presenteras genom två olika 
grafiska utformningar, knappar eller länkar. Vid en första anblick komplicerar detta 
förståelsen och användbarheten i systemet. Det blir svårare för användaren att känna 
igen sig och memorera. Användaren skall inte behöva fundera på vart en länk leder eller 
vad en valt term i en situation betyder (Nielsen 2005b). Detta gäller även valet av termer 
för att rubricera länkar i systemet. Det är viktigt att varje länk i systemet har ett syfte 
och att detta syfte framgår tydligt för att underlätta förståelse. De valda termerna som 
används på knapparna på förstasidan fotodatabas och föremålsdatabas  kunde 
exempelvis förkortas och förenklas till föremål och fotografier. (se app. figur 1) 
Användaren har ju redan nått fram till databasen. Detta medför att missförstånd om att 
bilderna på föremålen endast är tillgängliga i fotodatabasen undviks, då det inte finns 
någon tidigare nämnd information om att databasen är uppdelad i fotografier och 
föremål. Den introducerande texten på denna sida, ”Välkommen nu är databasen 
uppdaterad med tusentals nya bilder från museets samling av föremål och fotografier” är 
inte tillräckligt informativ för att publiken skall uppfatta att databasens innehåll är delat 
i två delar, vilket påverkar förståelsen. Enligt Nielsen är det betydelsefullt att undvika 
överflödig information som konkurrerar med och minskar den relevanta informationens 
synlighet (2002b). 
 
I sökformuläret för föremål finns det två möjliga länkar till sidan med listan över 
sökord, via knapp till höger, rubricerad sökord samt via informationssymbolen placerad 
vid sökordfältet, vilket komplicerar förståelsen. (se app. figur 2) När två länkar med 
olika grafisk utformning från en sida leder till samma sida påverkas förutsägbarheten. I 
sökformuläret för fotografier kallas den alfabetiska sökordslistan för ämnesord och 
motsvarande lista i föremålsformuläret kallas sökord vilket påverkar konsistensen och 
därmed även användbarheten.  
 
Termerna i rullgardinsmenyerna är ordnade i alfabetisk ordning i formulären. Dock 
saknas alfabetisk ordning i rullgardinsmenyn vid fältet motivkategori  i formuläret för 
fotografier. Här finns en strävan efter logik och struktur, men denna fullföljs inte riktigt,  
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vilket resulterar i försämrad konsistens. Knapparna sök och rensa finns både i höger- 
och vänsterspalten i sökformulären. (se app. figur 2) Knapparna i den högra spalten, 
uppfattas höra till länkarna ovanför i form av knappar. Det skulle vara fullt tillräckligt 
att behålla knapparna i vänsterspalten under sökfälten och på så sätt underlätta 
förutsägbarheten och bespara användaren från att behöva reflektera över knapparnas 
olika funktioner, som egentligen är densamma. Dessutom skulle presentationen bli 
tydligare, skapa fönsteryta för någon annan funktion som har ett annat syfte och 
framhäva att knapparna i högerspalten inte är kopplade till någon sökfunktion utan 
utgör länkar.  
 
Bilder är klickbara i nästan alla kontexter, dock inte på den introducerande sidan till 
databasen. Det hade varit bra och konsistent om även bilderna på denna sida hade varit 
klickbara eller i alla fall visat en förklarande alternativt introducerande kommentar till 
föremålet, fotografiet eller presenterat respektive samling. Om alternativet att klicka på 
bilden inte är tekniskt genomförbart, kunde i informativt syfte en kommentartext visas 
när pekaren dras över bilden. (se app. figur 1) 
 
I sökformulären för respektive del, föremål och fotografi, finns det i högra spalten en 
sektion innehållande knappar. Mellan dessa länkar i form av knappar råder det en 
inbördes hierarki och inbördes relativ ordning. Den ordning som är presenterad på sidan 
är startsida, sökord, söktips, leksaker, Lindomemöbler, fotodatabas. (se app. figur 2)  
Ordningen är inte logisk och prövar förutsägbarheten. Knapparna Leksaker, 
Lindomemöbler samt fotodatabas utgör en så kallad aspekt, samlingar, och knapparna 
leder till olika sökformulär. Startsida, sökord samt söktips utgör navigeringsmöjligheter 
och tillhör en annan aspekt. Knapparna är organiserade i en linjär lodrät ordning, 
läsning sker uppifrån och ner, en ordning som inte tydligt särskiljer dessa olika aspekter 
åt, vilket påverkar förutsägbarheten. Denna ordning återkommer konsekvent i övriga 
sökformulär inom sidan. Inledningsvis kan det även vara svårt att uppfatta om en länk 
leder till en ny sida, eller leder vidare till en sida inom sidan. Ett förslag för att öka 
förutsägbarheten är att ändra bakgrundsfärgen på de olika sökformulären, så att varje 
samling har sin färg, för att skapa översikt. Ytterligare ett exempel utgör länken skriv 
och berätta (se app. figur 1), som leder direkt tillbaka till tidigare besökt sida, vilket kan 
exemplifiera en viss länkrundgång. Ytterligare exempel på detta är knappen Startsidan 
som är placerad överst i högra spalten på formuläret. Syftet med länken är att, var 
användaren än befinner sig i systemet, bör han eller hon ha möjligheten att förflytta sig 
tillbaka till huvudsidan. Syftet är bra men kanske borde länken placeras överst på sidan. 
Förutsägbarheten hade förbättrats om länken haft en mindre framträdande plats. Länkar 
som utgör navigeringsverktyg med funktionen tillbaka till föregående sida och till nästa 
sida, borde särskiljas från länkar som leder till nya sidor inom sidan. Förutsägbarheten 
hade förslagsvis förbättrats genom att dessa länkar placerats längre ner på sidan.  
 
Objektrepresentationerna är enkelt utformade och i representationerna för föremål finns 
följande fält uppradade i ordningen; sökord, material, teknik, tid, ort, funktion och 
föremålsnummer. (se app. figur 4) Beskrivningen av föremålet inleds med fältet sökord. 
För att underlätta förståelsen kunde förslagsvis detta fält i representationen rubriceras 
med termen föremål. Fältets egentliga syfte är att tala om vad det handlar om för typ av 
objekt. Därefter fortsätter beskrivningen av objektet i fälten material, teknik och tid och 
i nästa fält övrig information följer en utförligare beskrivning. Denna beskrivning, 
kallad övrig information innefattar detaljer om föremålets kondition, gåvogivare, 
detaljerad och identifierande beskrivning av föremålet, varifrån föremålet kommer, 
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mått, samt kanske det mest intressanta: kontextgivande information, som kuriosa och 
historier om föremålet. Data som redovisas i detta fält, varierar från representation till 
representation. Förslagsvis borde fältet delas upp i flera fält för att underlätta förståelse, 
vilket i vissa nuvarande representationer sker endast med hjälp av radbrytningar. 
Möjligen kan fältet delas in i ytterligare fält, beskrivning samt övrig information för att 
underlätta förståelsen av data i objektrepresentationen. Fältet funktion utnyttjas sällan i 
representationerna och kunde kanske därför inkluderas i tidigare nämnt fält. Vi har 
noterat att data gällande funktion redan återfinns i fältet övrig information på att flertal 
ställen i systemet. Detta försvårar förståelsen och skapar förvirring och tvetydlighet. I 
övrigt råder en relativt konstant, lättförståelig och systematisk ordning inom sidorna, 
vilket också är webbversionens från början uttalade syfte. 
 
 
6.2 Effektivitet – Sofie 
 
Relaterat till användbarhet innebär egenskapen effektivitet i detta sammanhang vad som 
krävs för att uppnå målet, det vill säga vad är möjligt, och vilka verktyg är lämpliga för 
att möjliggöra åtkomst och översikt av data tillgängliga i systemet? 
 
Att hitta från webbsidan till databasens förstasida och sökformulär kan utgöra ett 
problem då den valda termen Samlingar relaterar både till fysiska objekt och virtuella 
representationer av dessa. Västerbottens Museum som också använder Sofie har valt att 
rubricera länken från webbsidan till databasen Sök i samlingarna. Det handlar om att 
skapa uppmärksamhet från användaren, vilket denna fras i imperativ uppmanar till. 
Mölndals webbversion använder på den introducerande sidan till databasen länken Sök i 
databasen och motsvarande länkrubrik på Västerbottens sida lyder Leta i Databasen. 
(Västerbottens Museum 2006). Med det vill vi belysa aspekten och möjligheten att små 
detaljer medverkar till att skapa ett intresse och uppmanar användaren vilket indirekt 
påverkar och effektiviserar åtkomst. Åtkomsten hade även underlättats av mer 
introducerande information om de olika samlingarna. På förstasidan till databasen möts 
användaren av en informerande text ”Liksom tidigare kan du hitta leksaker och 
lindomemöbler via direktlänkar under Föremålsdatabas till höger”. (se app. figur 1) 
Denna information förutsätter att användaren tidigare besökt webbapplikationen. Texten 
informerar om sidorna, innehåller textlänkar till dessa sidor och hänvisar samtidigt till 
att dessa länkar återfinns på en annan sida. (se app. figur 1) Länkarna i den löpande 
texten uppfyller inte något tydligt syfte utan komplicerar snarare åtkomst och översikt. 
Enligt Badre skall användaren nå sitt mål genom att utföra ett minimalt antal 
klickningar (2002, s. 32). Tydligare information på den introducerande sidan till 
databasen om vilka samlingar finns förenklar översikt och underlättar åtkomst. Ett 
exempel på sådan information är texterna i som introducerar samlingarna 
Lindomemöbler och Leksaker i respektive formulär. 
 
Hjälpsidan som är enkel och instruktivt utformad gör att det är lätt för användaren att 
snabbt läsa igenom den kortfattade och informerande texten, och på så sätt tillgodgöra 
sig viktig information för att kunna använda systemet, vilket ökar effektiviteten och 
samtidigt skapar översikt, enligt Nielsens rekommendationer (2005b). 
 
Åtkomst av representationer sker via träfflistan, och tio träffar i taget visas. Det hade 
varit bra för användbarheten och effektiviteten om möjligheten att välja antalet 
redovisade träffar hade funnits vilket hade minskat onödig bläddring. Den klickbara 
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bilden i träfflistan uppfyller sitt tydliga syfte som länk till representationerna, och är 
logisk. Övrig text och data i listan är inte klickbar. När en sökning inte leder till ett 
resultat presenteras ett felmeddelande på en ny sida. Här följer kortfattad information 
och förslag på lösningar av problemet, enligt Nielsens rekommendationer uttryckta 
enkelt och precist (2005b). Problemet förklaras och konstruktiva förslag på lösning ges, 
vilket leder till god effektivitet.  
 
Anpassning till olika användare, med olika kunskapsorganisatoriska erfarenheter samt 
ämneskunskaper skulle kunna möjliggöras i systemet. Västerbottens museum har till 
exempel valt att utnyttja möjligheten att visa representationer i en förenklad och mer 
utförlig form. Först presenternas en enklare objektrepresentation med bild och text. Via 
länken med rubriken Vill du veta mer? möjliggörs åtkomst av mer omfattande och 
detaljerad data. Detta förbättrar och effektiviserar åtkomsten av efterfrågade data för 
användaren, som själv kan bestämma vilken form av representation som är lämplig 
utifrån behov. Även ett avancerat sökformulär finns att tillgå i denna version som 
Västerbottens museum tillhandahåller. (Västerbottens museum 2006) 
 
Via sökformulären för föremål och fotografier och informationssymbolen vid fälten 
sökord, respektive ämnesord, alternativt knapparna i högerspalten, länkas användaren 
till en sida med en lista bestående av sökord. Användaren rekommenderas att välja 
termer från denna lista för att genomföra sin sökning. Det hade varit önskvärt om denna 
sida öppnats i ett eget fönster, då det hade varit enklare att direkt skriva in termen i 
sökfältet utan att klippa och klistra samt för att undvika onödiga framåt- och bakåt 
förflyttningar mellan sidorna. I systemet finns det många goda möjligheter som 
underlättar browsing och förflyttningar mellan sidorna vilket effektiviserar systemet och 
skapar goda möjligheter för åtkomst. Dock borde, som tidigare nämnts, de olika 
länkarnas syften förtydligas genom grafisk presentation och klargörande rubriker så att 
inte tvetydigheter uppstår vilket också påverkar effektivitet och åtkomst.  
 
Presentationen av träfflistan är enkelt grafiskt utformad. Vid en första anblick kan dock 
listans grafiska presentation uppfattas något oklar, till exempel fältet för årtal i 
tidskolumnen som kan uppfattas som svårläst, då avståndet till kolumnen 
föremålsnummer är något snålt tilltaget. Vilket medför att årtalets siffror flyter samman 
med föremålsnumret. (se app. figur. 12) En enkel lösning på problemet hade varit att 
skifta plats på kolumnerna Ort och Tid. Detta hade inte påverkat fältordningen i 
representationerna, då denna ordning redan följs här. I respektive sökformulär är 
fältordningen Ort före Tid, alltså geografisk placering före tidsordning. Visningsbilden 
för bild saknas, åskådliggörs med en fyrkant innehållande ett kryss. Denna grafiska bild 
skulle kunna vara tydligare, till exempel bild ej tillgänglig. Det är bra att antalet 
återvunna representationer redovisas i träfflistan, samt att det är möjligt att bläddra 
mellan posterna, utan att återvända till träfflistan. Även i träfflistan är det möjligt att 
bläddra mellan sidor som visar tio träffar i taget vilket skapar en förbättrad översikt.  
 
 
6.3 Förståelse – Carlotta 
 
I Carlotta är gränssnittet för alla sidor utformade på ett likartat sätt. Bakgrunden är grå, 
länkarna är blå, och blir, som är traditionellt på många webbsidor, lilafärgade när de har 
klickats på. Samtliga bilder har en blå ram som tydliggör att även de är klickbara. Den 
data som presenteras på de olika sidorna är organiserad i tabellformat. Tabellerna läses 
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uppifrån och ner, från vänster till höger och har rubriker i de översta cellerna. De olika 
objektrepresentationerna är utformade på samma sätt, de fält som är inkluderade radas 
upp i samma ordning för alla objekt och samma data är klickbar i alla representationer. 
Listorna över termdefinitioner (fältnamn) och värden (termer som återfinns i de olika 
fälten) är även de utformade enligt samma princip. Symmetri har eftersträvats i 
utformningen av de olika delarna av systemet, vilket är faktorer som påverkar 
konsistensen och förståelsen av systemet underlättas därmed (Badre 2002, s. 32).  
 
Att konceptuellt olika element, så som representationer, träfflistor och listor över 
fältnamn och termer är utformade på samma sätt kan dock vara vilseledande. 
Konceptuellt likartade element bör vara utformade på samma sätt för att underlätta 
förståelsen av systemet, men att avgöra vad som är sådana element kan vara nog så 
svårt. Föremål och fotografier kan upplevas som objekt med likartade egenskaper när 
man tittar på dem i systemet. Personer, som även de representeras i egna poster, skiljer 
sig däremot från övriga objekt. Vissa personer som representeras i databasen är personer 
som är av intresse för många användare, på grund av deras roll i historien för museets 
samlingar. Sådana personporträtt representeras ofta av mer omfattande data, liknande en 
post i ett uppslagsverk. Ett exempel på en sådan representation är den för Oscar 
Dickson, baron 1823-1897, som omfattar fakta om vem han var, vad han gjorde, samt 
vilka personer han stod i relation till. (se app. figur 15) Andra personer, till exempel 
givare och förvärvare, representeras av kortare poster. Oavsett vilket så är de inte objekt 
samma bemärkelse som föremål, fotografier eller samlingar och att representationerna 
är utformade på samma sätt som representationerna för föremål försvårar förståelsen.  
 
Som användare kan det vara svårt att veta i vilken del av systemet han eller hon befinner 
sig, när allting ser likadant ut. Eftersom nästan allting går att klicka på är det väldigt lätt 
att förflytta sig från en sida till en annan, och den som inte är insatt i vilka delar som 
finns att tillgå och hur de relaterar till varandra tappar lätt bort sig. För användaren är 
det svårt att bilda sig en uppfattning om hur man på bästa sätt hittar i systemet. 
Förutsägbarheten försvåras av att tydliga rubriker saknas och av att konceptuellt olika 
element inte särskiljs med hjälp av layout, vilket Badre (2002, s. 32) och Nielsen 
(2005b) förespråkar. Hjälpmanualer av något slag finns inte heller att tillgå, förutom den 
information som presenteras på museets webbsida innan man kommit in i själva 
systemet Carlotta i enkel webb-version. Då systemet är så komplext som det är tar det 
tid att lära sig och en enkel guide, där de olika delarna beskrivs, skulle underlätta 
användningen (Nielsen 2005b). 
 
Något som är konsekvent för alla träfflistor är att man genom att klicka på bilden endast 
får upp en förstorad version av bilden, och inte hela representationen. För att få fram 
den fullständiga representationen klickar man på objektnumret. Hur detta upplevs kan 
bero på vad användaren är van vid från andra webbsidor, men när vi klickade på 
bilderna räknade vi med att få fram de fullständiga representationerna. Tumnagelbilden 
är det mest framträdande i träfflistorna och det faller sig naturligt att klicka på bilden på 
det objekt man vill vet mer om. Att det inte fungerar på det sättet i systemet försvårar 
förutsägbarheten. 
 
Datan i objektrepresentationerna är överskådlig då den presenteras i tabellform. 
Rubrikerna Term och Värde är dock inte särskilt upplysande. De stämmer överens med 
den terminologi som används i hela systemet, men från användarens perspektiv skulle 
andra termer kunna vara mer upplysande om vad de olika spalterna i tabellen avser. 
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Genom att använda termer som användaren känner igen och förstår ökar förståelsen av 
systemet (Nielsen 2005b). Bilderna i representationerna är tillräckligt stora för att 
användaren tydligt ska kunna se objektet. Flera objekt är också fotograferade 
tillsammans med en måttstock, vilket tydliggör föremålets reella storlek. Det går att 
klicka på bilderna, men det innebär ingen förändring av bildens storlek. Eftersom 
bilderna redan är tillräckligt stora är det en överflödig funktion. Användaren förväntar 
sig att de val han eller hon gör ska leda till ny information, och länkar som inte gör det 
komplicerar förståelsen.  
 
 
6.4 Effektivitet – Carlotta  
 
Listan över samlingarna, som finns att tillgå från länken Samlingar på databasens första 
sida, möjliggör browsing. (se app. figur 13) Att namnet på samlingarna inte är utskrivet, 
utan endast förkortningen, försvårar dock det första valet som användaren måste göra, 
nämligen att välja en samling som han eller hon vill titta närmare på. Vidare finns här 
en länk som i praktiken inte leder någonstans. När användaren valt en samling, och 
klickar på samlingens namn i fältet Värde i den första tabellen på denna sida, (se bild 3, 
s. 28), leder den länken till en sida där endast samlingens förkortning återfinns, och 
klickar man på förkortningen kommer man tillbaka till tidigare besökt sida. Den här 
typen av länkrundgång komplicerar åtkomsten, då användaren gör val som inte leder till 
åtkomst av ny information. Översiktsmöjligheterna försämras också, då användaren 
klickat sig vidare från utgångspunkten utan egentligen ha förflyttat sig i systemet, och 
det kan upplevas som frustrerande. I och med att det finns så många 
browsingmöjligheter, och användaren hela tiden kan göra olika val, bör översikten vara 
god. Konsekvenserna av de olika valen ska vara mer förutsägbara för att åtkomst av den 
information som önskas ska kunna ske effektivt. (Nielsen 2005b) 
 
Sökformuläret Enkel sökning är tydligt utformat genom att de olika sökfälten fått 
rubrikerna Föremål, Var, När, och Vem. (se app. figur 8) Listorna med fältnamn som 
dessa länkar till är dock något svårare att förstå vid första anblick. Det finns inte någon 
information om att dessa listor avser de fält som sökning sker i om man väljer just detta 
sökfält. Rubriken Termdefinitioner som återfinns här är inte heller upplysande för en 
användare som inte är insatt i den terminologi som används i systemet. Om fälten under 
rubriken Beskrivning innehållit någon data hade listan över fältnamn kanske varit till 
mer hjälp inför sökningen. Flera browsingmöjligheter erbjuds genom att det går att 
klicka sig vidare utan att använda själva sökformuläret. Vi upplevde dock att vi 
upptäckte dem nästan som av en slump när vi letade information i databasen. Att det går 
att browsa genom att klicka sig vidare från länkarna Föremål, Var, När, och Vem, till 
Termdefinitioner (fältnamnen), till de värden fälten kan innehålla och vidare till 
objektrepresentationerna förklaras inte på någon av sidorna i systemet. Vårt första 
intryck var att vi genom att klicka på länkarna skulle få information om vad de olika 
sökfälten avsåg, vilket skulle underlätta valet av söktermer och leda till förbättrad 
åtkomst. Information om vilka fält som sökning sker i ges visserligen implicit genom att 
fältnamnen radas upp, men det kunde ha klargjorts bättre genom en förklarande text. 
Det finns ett syfte med de länkar som finns, att man ska kunna navigera sig genom 
systemet utan att utföra en sökning, men detta syfte redovisas inte. De data som är 
semantiskt relaterade till varandra, går också att komma åt genom att 
hypertextmöjligheterna utnyttjas väl. Det saknas dock en översikt över hur detta är 
strukturerat. Ett gränssnitt där hierarkierna är tydligare skulle underlätta för användaren.  
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Sökformuläret Avancerad sökning har inte samma tydliga rubriker som det enklare 
sökformuläret. Att genom rullgardinsmenyn kunna välja exakt ett eller två fält som man 
vill söka i är ett effektivt sätt att göra en snävare sökning. (se app. figur 9) Det som 
saknas är mer information om vad det är för val som erbjuds. Att sökfälten Term 1 och 
Ev. term 2 avser olika fält som det sökord användaren vill söka på kan finnas i är inte 
helt självklart, utan användaren måste själv testa och förstå vad funktionen innebär. Det 
är många fält att välja mellan och vid första anblick kan det vara svårt att avgöra exakt 
vad dessa fält avser. Navigeringen mellan sidorna och valmöjligheterna begränsas av att 
rubrikerna och benämningarna på de olika elementen inte är anpassade efter den 
terminologi som en publik användare generellt har. Till exempel finns det ju i systemet 
fyra stycken listor över alla fältnamn, kallade Termdefinitioner, vilka är tillgängliga via 
det förenklade sökformuläret. Även om beskrivning av fältnamnen saknas skulle det 
vara fördelaktigt med länkar till dessa listor även från det avancerade sökformuläret. 
Bättre översikt och tillhandahållande av den information som användaren behöver för 
att kunna utföra effektiva sökningar skulle förbättra åtkomsten. I sökformuläret 
Avancerad sökning har sökrutorna fått rubriken Börjar på vilket klargör att sökning kan 
ske på delar av ord. Vad som inte framgår är att detta gäller även i det förenklade 
sökformuläret. Systemet högertrunkerar automatiskt alla sökord, det vill säga alla ord 
som börjar på det som användaren skrivit in, återvinns.  
 
Träfflistorna är relativt långa, med ett hundra träffar per sida, men då de presenteras i 
kolumner om fem objekt och tjugo rader är översikten god. (se app. figur 11) Utrymmet 
på sidan utnyttjas på ett effektivt sätt, och användaren behöver inte scrolla ned för långa 
listor med bara ett objekt på varje rad, vilket är bra då behovet av scrollning bör 
minimeras (Badre 2002). Detta ger god översikt över de återvunna objekten. Objekten 
hålls isär från varandra genom att varje cell i tabellen är markerad med en ram. I och 
med att sakordet presenteras, tillsammans med objektnumret, framgår det tydligt vad 
objektet är även om bild saknas. Begränsade navigeringsmöjligheter, både mellan de 
olika sidorna i träfflistan, och länkar som leder tillbaka till startsida och sökformulär 
försämrar effektiviteten. Användaren måste använda bakåtknappen i sin webbläsare för 
att kunna göra en ny sökning, vilket kan innebära många steg bakåt om användaren 
klickat sig vidare i flera led. 
 
En del av den data som är inkluderad i objektrepresentationen är information för 
museets personal. Några exempel är fälten tidpunkt för fotografering och arkivreferens. 
Att dessa fält finns med i representationerna innebär att användaren måste leta igenom 
irrelevant information, och att åtkomst data som är av intresse för användaren tar längre 
tid. Ordningen i vilken de olika fälten presenteras skulle kunna ändras för att underlätta 
åtkomsten av relevant data för användaren. Vad objektet är, den term som återfinns i 
fälten för sakord, skulle med fördel kunna placeras först, varefter kontextuell 
information och detaljinformation om föremålet följer. Att minimera mängden 
irrelevant information innebär att relevant information blir lättare för användaren att 
hitta (Nielsen 2005b). Flera objekt representeras av mer än en bild, till exempel från en 
annan vinkel eller närbilder på någon detalj av objektet. Detta innebär en mer 
omfattande representation av objekten, som är användaren till gagn.  
 
Att nästan allting går att klicka på komplicerar översikten för användaren. Det innebär 
att browsing möjliggörs, men bristen på översikt försvårar utnyttjandet av browsing för 
användaren. Navigeringen försvåras i och med att det inte är tydligt för användaren vad 
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de olika valen innebär. För en i systemet insatt användare underlättar det att kunna hitta 
relaterade objekt genom att klicka på ett visst fältnamn eller ett visst värde och få fram 
andra objekt. Kontextuell information som samtidiga förvärv och uppgifter om vilken 
samling objektet ingår i innebär också att relationerna mellan objekten tydliggörs och 
effektiviserar browsing och åtkomst. De personer som representeras i databasen är 
sammankopplade med föremål och fotografier genom att det i objektrepresentationerna 
för personer listas alla de objekt som han eller hon har en relation till. (se app. figur 15) 
Objekt som på något vis relaterar till varandra hålls på så vis ihop, vilket förbättrar 
åtkomsten av dessa. Navigationsverktyg som till exempel länkar eller knappar som 
leder tillbaka till startsidan eller sökformulären saknas, vilket försvårar då det finns 
möjligheter att klicka sig vidare i många led, och användaren måste backa flera steg för 
att kunna göra en ny sökning. Att lätt kunna åtgärda felaktiga val, och börja om från 
början är viktiga funktioner för att ett system ska vara lätt att använda (Nielsen 2005b). 
 
 
6.5 Åtkomst och objektrepresentation 
 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att ta upp hur det fungerar att utföra sökningar i 
Sofie respektive Carlotta. Därefter kommer vi att titta på hur innehållet i 
objektrepresentationerna presenteras i de respektive systemen. Efter det undersöker vi 
hur åtkomsten av objektrepresentationerna påverkas av indexeringen och diskuterar 
möjligheter till förbättrad åtkomst. I detta avsnitt använder vi namnen Sofie och 
Carlotta, och syftar då till de webbversioner som Mölndals museum och Göteborgs 
Stadsmuseum tillhandahåller. 
 
 
6.5.1 Att utföra sökningar i systemen 
 
I Sofie finns ett sökformulär för föremål och ett för fotografier, samt sökformulär för 
temasamlingarna Lindomemöbler och Leksaker. I Carlotta finns tre olika 
sökmöjligheter, Enkel sökning, Hur-enkel-som-helst sökning samt Avancerad sökning. 
Vi utför sökningarna i det förenklade sökformuläret i Carlotta, som innehåller de två 
förstnämnda sökmöjligheterna, och i Sofie utförs sökningarna i sökformuläret för 
föremål.  
 
I Sofie kan användaren kombinera söktermer genom att använda sig av de fem sökfälten 
Föremålsgrupp, Sökord, Ort, Tid och Föremålsnummer. Sökfälten Föremålsgrupp samt 
Ort är försedda med rullgardinsmenyer över termer. I fältet Sökord kan användaren 
själv välja att skriva in en sökterm, alternativt välja en term från sökordslistan som finns 
att tillgå. Eftersom Mölndals museums webbversion av Sofie innehåller endast cirka  
9 000 objekt är det möjligt att på detta sätt lista alla termer som återfinns i de respektive 
sökbara fälten i objektrepresentationerna.  
 
I Carlotta kan användaren välja att söka i fältet Hur-enkel-som-helst sökning och då 
använda en enda sökterm. Sökfältet tillåter inte att användaren kombinerar söktermer. I 
Enkel sökning kan användaren kombinera söktermer genom att använda sig av de fyra 
sökfälten Föremål, Var, När, Vem. Sökfälten i Carlotta är känsliga för versaler 
respektive gemener. Det finns ingen information om detta och då många användare är 
vana vid att använda till exempel Google och andra söktjänster där användandet av 
versaler eller gemener inte spelar någon roll blir detta ett hinder vid sökning i databasen. 
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Om en sökning inte resulterar i några träffar är det inte säkert att användaren gör ett nytt 
försök, med stor bokstav i början på sökordet denna gång.  
 
I Sofie och Carlotta högertrunkeras automatiskt söktermerna som användaren skriver in. 
Användaren har inte själv möjlighet att välja huruvida en sökterm ska trunkeras eller 
inte, vilket i vissa fall hade varit att föredra. Den automatiska trunkeringen innebär att 
användaren inte behöver känna till det fullständiga ordet för att göra en sökning. 
Däremot kan det resultera i irrelevanta träffar, om sökning sker på ett ord som är 
identiskt med de första bokstäverna i ett helt annat ord. En sökning på ”kaffe” genererar 
en träfflista med alla objekt som representeras av en term som börjar på ”kaffe”, som till 
exempel ”kaffepanna” och ”kaffekopp”. Ytterligare ett exempel är en Hur-enkel-som-
helst sökning i Carlotta, då vi använde termen ”Dickson” och fick en representation för 
en kaffekanna i träfflistan. Objektrepresentationen för kaffekannan återvanns då den i 
fältet gata – användning har indexerats med termen ”Dicksonsgatan 12”, men objektet 
har ingen relation till någon person med namnet Dickson. I Carlotta tar dessutom 
sökningar som genererar väldigt många träffar lång tid, och som den irrelevanta träffen i 
exemplet ovan visar kan det bero på dålig precision. 
 
 
6.5.2 Presentation av data i objektrepresentationerna 
 
Presentationen av data, det vill säga bild och text som utgör objektrepresentationen, är 
utformade enligt samma princip för alla objekt i respektive system. Fälten i 
objektrepresentationerna presenteras i en viss ordning. I Sofie inkluderas alla fält 
oavsett om de innehåller ett värde eller inte. Ordningen mellan fälten är konsekvent på 
detta sätt, vilket skapar överblick och underlättar användbarheten. Det blir lättare för 
användaren att känna igen sig i systemet och användaren behöver inte lägga tid på att 
memorera (Nielsen 2005b). Det finns åtta olika fält i objektrepresentationen i Sofie och 
ordningen i vilken dessa presenteras är logisk, med fältet Sökord placerat först. Som vi 
tidigare nämnt i kapitel 6.1 innehåller fältet Övrig information olika data för olika 
objekt, och en del av dessa data kunde med fördel placeras i ett eget fält, till exempel 
personnamn. Texten i fältet Övrig information är ofta det som är av störst intresse för 
slutanvändaren, där finns den kontextuella informationen om ett föremål. Layouten i 
Sofies gränssnitt skulle kunna förbättras för att underlätta läsningen av texten. Bilderna i 
objektrepresentationerna är tillräckligt stora och bildkvaliteten är bra. Det hade dock 
varit bra om det hade varit möjligt att förstora bilderna. 
 
I objektrepresentationerna i Carlotta inkluderas endast de fält som har ett värde för det 
objekt som avses att beskrivas. Representationerna innehåller många fält men alla fält 
innehåller inte information som är av intresse för slutanvändaren. Det är viktigt att göra 
ett urval av vilka fält som ska presenteras för användaren, för att den information som är 
relevant för användaren ska synliggöras på bästa sätt (Nielsen 2005b). Ett exempel på 
ett fält som inte är nödvändigt att inkludera i den publika versionen är arkivreferens, 
som endast är av intresse internt på museet (se app. figur 10b). Ett annat exempel är 
lagringsmedium, som avser var bilden finns lagrad på museet.  
 
I objektrepresentationerna presenteras klassifikationskoder enligt olika system, bland 
andra GSM, Göteborgs Stadsmuseums egenutvecklade klassifikationssystem, och SAB. 
Dessa klassifikationskoder betyder inte något för en användare som inte är insatt i 
klassifikationssystemens notation. För att kunna dra fördel av den ordning mellan 
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klasser som finns i klassifikationssystemen behöver mer information presenteras. Syftet 
med klassifikation är att logiskt dela in objekt efter likhetsprincip och på så vis skapa en 
överblick över hur dessa relaterar till varandra (Langridge 1976, s. 13-14). Klassens 
namn i klartext, samt hänvisning till över- och underordnade klasser skulle kunna 
tydliggöra det sammanhang som objektet placeras i med hjälp av klassifikation. Fälten 
för klassifikationskoder är placerade högt upp i representationerna. De fält som bedöms 
vara mest relevanta för slutanvändaren bör istället placeras först, enligt Nielsens 
riktlinje om att relevant information bör prioriteras framför irrelevant information 
(2005b). Fältet sakord, neutral term, som är det fält där det står i klartext vad föremålet 
är för något, bör då placeras först. Övrig beskrivande och kontextuell information om 
föremålet bör följa därefter för att en logisk ordning ska följas och på så vis underlätta 
användbarheten. 
 
De olika fälten som ingår i objektrepresentationerna i Carlotta är klart benämnda, som 
till exempel gata – fyndort och gata – utsikt från. Det är tydligt vad för slags data som 
återfinns i fältet, och vilken relation den har till objektet. Detta innebär att den data som 
fylls i ett fält av indexeraren, till exempel en gatuadress, kan skrivas in utan att 
ytterligare information om dess relation till objektet behöver inkluderas. Relationen 
synliggörs istället av fältnamnet. Detta påminner om hur klasser och deras relationer 
struktureras i CRM, vilket innebär att information, som till exempel en gatuadress, 
aldrig behöver föras in mer än en gång i systemet. Däremot har inte slutanvändarens 
språk tagits i beaktande vid benämningen av fälten, vilket bör eftersträvas för 
användbarhetens skull (Nielsen 2005b). Ett exempel på detta är fältnamnen sakord, 
neutral term, vidare term samt snävare term, som inte är särskilt anpassade till naturligt 
språk. Bilderna i objektrepresentationerna är relativt stora och flera objekt har mer än en 
bild. Somliga föremål har fotograferats tillsammans med en måttstock vilket ger 
användaren en tydligare uppfattning om objektets storlek, även bilder på detaljer finns 
att tillgå i vissa representationer. Detta innebär att objekten visuellt representeras 
nogrannt för användaren. 
 
I de båda systemen är mängden information som presenteras i objektrepresentationerna 
av olika omfång. Vissa objekt är väldigt väl beskrivna och dokumenterade med mycket 
kontextuell information och historik, medan andra är mer kortfattat beskrivna. Det är 
önskvärt att all information som finns om ett objekt och som är av intresse för 
slutanvändaren presenteras i representationerna. Mölndals museum har tagit ett initiativ 
till att få in mer kontextuell information om föremålen i sin samling, genom att man på 
webbsidan uppmanar folk till att lämna sina egna berättelser om föremål. 
 
 
6.5.3 Indexering och åtkomst 
 
I detta avsnitt följer ett antal exempel på sökningar vi gjort i de båda systemen, som 
belyser olika aspekter av hur åtkomst fungerar och hur den påverkas av indexeringen.  
 
För att exemplifiera hur val av terminologi påverkar åtkomsten av 
objektrepresentationer har vi valt att ta upp hur man i de båda systemen använder sig av 
bredare och snävare termer vid indexering. I Sofie genererar en sökning i sökfältet 
Sökord i sökformuläret för föremål med den specifika termen ”kaffekopp” 10 träffar. En 
sökning på den bredare termen ”kopp” ger 2 träffar, varav den ena är en representation 
för koppglas, och den andra är en representation för en kaffekopp, den sistnämnda 



46   

återvanns också vid den första sökningen. Användaren ska kunna förvänta sig att 
samtliga objektrepresentationer som återvinns med en sökning med termen ”kaffekopp” 
även återvinns med en sökning med termen ”kopp”. Varför representationen för en 
kaffekopp återvanns vid sökning med termen ”kopp”, när de övriga inte gjorde det, har 
vi inte funnit någon förklaring till.  
 
Objektrepresentationerna har endast tilldelats en term, i fältet sökord. För att vidga en 
sökning kan man istället använda sig av sökfältet föremålsgrupp, där de olika grupperna 
finns listade i en rullgardinsmeny. De återvunna objektrepresentationerna för koppar 
och kaffekoppar tillhör föremålsgruppen ”husgeråd”, vilken presenteras i träfflistan, 
men i representationerna saknas den informationen. En sökning på föremålsgruppen 
”husgeråd” resulterar i 977 träffar. Avsaknaden av bredare och snävare termer i 
objektrepresentationerna försvårar återvinningen av relevanta objekt när användaren 
anser sig ha fått för få eller för många träffar vid en sökning.  
 
Ett liknande exempel i Carlotta är en sökning i fältet Föremål i Enkel sökning med den 
bredare termen ”skåp” vilket gav 345 träffar. De flesta träffarna bedömer vi som 
relevanta, det vill säga representationerna avser skåp. Några av träffarna är 
representationer för skåpsdörrar och andra detaljer som tillhör skåp. Ett fåtal träffar 
avser även kassaskåp och arkivskåp. Sökning med den snävare termen ”köksskåp” gav 
10 träffar och en sökning med termen ”bokskåp” gav 5 träffar. Varken 
representationerna för köksskåpen eller bokskåpen återvanns vid sökning med termen 
”skåp”. Dessa objekt är indexerade med termerna ”köksskåp” respektive ”boksskåp” i 
fältet sakord, neutral term. I fältet för sakord, vidare term har de tilldelats termen 
”förvaringsmöbler”. Indexeringen är konsistens för dessa objekt, men termen 
”förvaringsmöbler” är inte den term som vi skulle använda oss av för att bredda en 
sökning där vi först utgått från till exempel söktermen ”bokskåp”. Representationerna 
för bokskåpen och köksskåpen borde ha återvunnits vid sökningen med den bredare 
termen ”skåp”, så som arkivskåpen och kassaskåpen återvanns. Ett liknande exempel är 
hur vissa representationer för stolar har tilldelats den bredare termen ”sitt- och 
liggmöbler”. De sakkunniga som arbetar med indexeringen av objekt på museet kan 
antas ha en annan terminologi än slutanvändarna. Slutanvändarens terminologi har inte 
tagits i beaktande vid tilldelandet av indextermer i det här fallet. De indextermer som 
tilldelas ett objekt ska fungera som ingångar för användaren till den 
objektrepresentationen (Lancaster 2003, s. 6). Därför bör man vid valet av indextermer 
fundera över vilka slutanvändarna är och vilket språkbruk de har. Det innefattar även att 
besluta om huruvida en indexterm ska vara i singularis eller pluralis. Vilken form är det 
mest sannolikt att slutanvändaren använder vid en sökning? Till exempel ger en sökning 
på termen ”byrå” i sökfältet Föremål flera träffar i Carlotta, medan en sökning på 
”byråer” inte ger några träffar. Vi uppfattar att det är mer naturligt att söka på ”byråer” 
då informationsbehovet i regel avser flera objekt.  
 
När vi gjorde sökningen med termen ”skåp” i Enkel sökning ville vi även se vilka träffar 
vi fick om vi sökte i fältet Hur-enkel-som-helst sökning. Vi förutsatte att samtliga objekt 
som återvanns vid den första sökningen skulle återvinnas även här. En sökning på 
termen ”skåp” i Hur-enkel-som-helst sökningen genererade 332 träffar varav flera var 
helt andra träffar än vid den första sökningen, bland annat en stor andel fotografier. 
Sökning i fältet Hur-enkel-som-helst sökning sker i bland annat fältet motivord, som är 
ett fält som ingår i objektrepresentationerna för fotografier. En sökning i fältet Föremål 
i Enkel sökning resulterar inte i träffar från fältet motivord. Vi kontrollerade om en 



47   

representation för ett skåp, med objektnummer GM:26381, fanns bland träffarna vid 
båda sökningarna och det gjorde den. Skåpet är indexerat med termen ”skåp” i fältet 
sakord, neutral term. Vi fann ingen förklaring till att Hur-enkel-som-helst sökningen 
gav färre träffar, då den inkluderade även fotografier och det borde inneburit fler träffar. 
Detta visar att det är omöjligt för användaren att avgöra om han eller hon fått alla träffar 
som kan vara relevanta vid en sökning.  
 
En sökning i fältet Föremål i Enkel sökning i Carlotta med den specifika termen 
”välkomma” resulterade i 13 träffar, där alla återvunna objekt var relevanta, det vill 
säga de återvunna representationerna var för välkommor. ”Välkomma” genererade inga 
träffar, ”VÄLKOMMA” genererade 2 träffar, båda relevanta, och termen ”välkomna” 
resulterade i 1 träff, även den relevant. För att återvinna alla 16 relevanta objekt för 
söktermen ”välkomma” måste alltså användaren göra tre stycken olika sökningar, vilket 
beror på bristande konsistens vid indexeringen, främst vad gäller versaler respektive 
gemener, men även ett stavfel. Två av objekten har inte tilldelats någon bredare term, ett 
objekt har tilldelats termen ”dryckeskärl” och de övriga välkommorna har tilldelats 
termen ”skråväsen”. En användare som är intresserad av skråväsen, skulle gå miste om 
tre stycken av de relevanta objektrepresentationerna om han eller hon sökte på 
”skråväsen”. På samma sätt skulle en användare som är intresserad av dryckeskärl gå 
miste om femton relevanta representationer. Olika aspekter av objekten har bedömts 
som viktiga vid indexeringen. En välkomma kan ses som tillhörande skråväsen, likaväl 
som ett dryckeskärl. Det viktiga är att man inom den indexerande organisationen har 
bestämt under vilken kategori ett objekt hör hemma (Lancaster 2003, s. 14; Langridge 
1976, s. 14). Vilken av dessa aspekter är den viktigaste sett utifrån vad slutanvändaren 
troligtvis är intresserad av?  
 
Marie Björk visade oss hur man på Göteborgs Stadsmuseum kan ta fram en lista över 
termer som finns i databasen vid indexering av ett nytt objekt.32 Det kan ses som en 
slags kontrollerad vokabulär som vuxit fram allteftersom arbetet med databasen och 
representationerna i den har skapats och utvecklats. Tillsammans med termerna finns 
uppgifter om hur många objekt som har indexerats med varje term. Dessa uppgifter 
finns även tillgängliga i den publika versionen av systemet. Marie Björk förklarade att 
den term som används flest gånger är att föredra.33 Vad som däremot saknas är tydliga 
regler för vilka termer som ska användas i de fall då flera olika termer skulle kunna vara 
lämpliga. Hur de olika termerna semantiskt relaterar till varandra är inte heller 
tydliggjort, annat än genom statistiska uppgifter om hur andra objekt indexerats. Detta 
leder till inkonsistens i indexeringen, vilket i sin tur försämrar åtkomsten av objekt. 
Liknande förhållanden råder i Sofie, där sökordslistorna som finns tillgängliga även de 
är ordnade alfabetiskt och visar inga semantiska relationer mellan termerna. 
 
Ett sätt att komma till rätta med inkonsistens vid indexering är att använda sig av en 
ämnesordslista eller en tesaurus vid indexeringen. Då har man tillgång till en på förhand 
föredragen term som ska användas vid indexeringen, och möjligheter att hitta denna 
föredragna term genom att även icke-föredragna termer listas. Vilken som är den mest 
specifika termen för att beskriva ett visst objekt kan också förtydligas genom 
användandet av en tesaurus. Om den tesaurus eller ämnesordlista som använts vid 

                                                 
32 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
33 Ibid. 
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indexeringen även finns tillgänglig för slutanvändaren, så kan denna vokabulär också 
överbrygga de olikheter i terminologi som kan finnas mellan system och användare. 
 
Både i Carlotta och i Sofie kan en användare hitta information utifrån andra perspektiv 
än ett intresse för en specifik typ av föremål. Fälten i objektrepresentationerna som 
innehåller information om tid och plats relaterat till ett objekt innebär att 
objektrepresentationerna har fler ingångar. Det går att söka föremål och fotografier från 
ett visst geografiskt område eller från en viss tid. Att flera olika fält inkluderats i 
objektrepresentationerna innebär att mer än en aspekt av objekten kan tas i beaktande 
vid indexeringen och att det därmed finns fler ingångar till representationerna och 
användarens möjligheter till åtkomst förbättras (Lancaster 2003, s. 7). 
 
Indexeringen i Carlotta kan betraktas som selektiv, eftersom man tvingats välja en 
aspekt, till exempel skråväsen eller dryckeskärl som nämnts i tidigare exempel, av ett 
objekt och tilldela indextermer utifrån det när det gäller de tre fälten för sakord. Övriga 
aspekter täcks istället in genom att ytterligare information ges i något annat fält än 
sakord, till exempel beskrivning, fältet för signering, påskrift, stämpling eller historik. 
Dessa fält är dock inte sökbara, vilket gör att endast den aspekt av objektet, den som 
man valt att täcka in med hjälp av indextermer i fälten för sakord, fungerar som ingång 
till objektet. Ett exempel på att detta kan innebära problem är de objekt som har en 
relation till Ostindiska Compagniet. Dessa är en viktig del av museets samlingar, och 
det finns ett publikt intresse för dem, vilket föranleder att det skulle vara av vikt att hålla 
samman dessa objekt på ett eller annat sätt. Vi har sökt i sökfältet Föremål med termen 
”Ostindiska Compagniet” utan att få några träffar. I fältet Var fick vi 2 träffar och i 
fältet Vem fick vi inga träffar. När vi träffade Marie Björk på Göteborgs Stadsmuseum 
förklarade hon att man på museet har löst det genom att i sitt eget interna 
klassifikationssystem, GSM, skapa klassen ostindia för att kunna hålla ihop dessa 
objekt.34 Fältet klassifikation GSM är sökbart via det avancerade sökformuläret, men för 
att detta ska vara till nytta för användaren kräver det att han eller hon känner till att 
klassen ostindia finns och vad den avser. En mer uttömmande indexering hade kunnat 
innebära att indextermen ”Ostindiska Compagniet” tilldelades de objekt där relationen 
till Ostindiska Compagniet är en aspekt av deras kulturella värde.  
 
I Sofie finns föremålsgruppen ”konst”, vilken innehåller 28 objektrepresentationer. 
Flera konstföremål återfinns i föremålsgruppen ”heminredning”. Till exempel kan en 
tavla eller en vas ses som både heminredning och som konst. Liknande objekt bör dock 
placeras i samma grupp, för att god konsistens ska uppnås. En användare som är 
intresserad av konst tänker inte nödvändigtvis på att även göra en sökning på 
föremålsgruppen ”heminredning” för att se om det ger ytterligare träffar, när 
föremålsgruppen ”konst” finns tillgänglig. En möjlighet är annars att föremålen är 
tillgängliga både via kategorin ”konst” och kategorin ”heminredning”. 
Föremålsgrupperna som presenteras i den publika versionen av Sofie motsvarar fälten 
Klassifikation 1 och Klassifikation 2 i den interna versionen av Sofie. Att placera ett 
föremål i både kategorin ”konst” och kategorin ”heminredning” innebär dock att 
objekten korsklassificeras, och om man vill undvika detta måste man bestämma sig för 
en och endast en kategori i vilken konstföremål ska placeras (Langridge 1976, s. 13). 
 
 
                                                 
34 Marie Björk chef för samlingsenheten, ansvarig för databasen, Göteborgs Stadsmuseum,  
    samtal 2007-03-30 
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6.5.4 Åtkomst via ämnesingångar 
 
Åtkomst av objektrepresentationer via ämnesingångar är begränsat i både Sofie och 
Carlotta. I Sofie finns föremålsgrupper tillgängliga via en rullgardinsmeny i 
sökformuläret, genom vilka man kan få åtkomst till de objekt som finns inom varje 
grupp, men ytterligare indelning i underkategorier saknas och att välja en ämneskategori 
genererar alltför många träffar för att användaren ska kunna utskilja relevanta träffar. 
(se app. figur 14) Som beskrivits tidigare innehåller ämneskategorin ”husgeråd” 977 
objektrepresentationer. Detta innebär att användaren måste göra en sökning på en 
specifik term för att få en träfflista med ett rimligt antal träffar. Oavsett om användaren 
väljer att skriva in en egen sökterm i fältet Sökord eller väljer en term från sökordlistan 
leder det ofta till att få eller inga objektrepresentationer återvinns. Detta beror på att det 
inte är tydligt vilken föremålsgrupp objekten tillhör. Ett exempel är kategorierna Dräkt 
och Dräkttillbehör, där det är svårt för användaren att avgöra vilka objekt som tillhör 
vilken kategori. Dräkt är, som vi ser det, en överordnad kategori, och bör därmed 
innefatta Dräkttillbehör. Ett annat exempel är föremålsgrupperna Livets högtider och 
Årets högtider, där det är otydligt vilka objekt som tillhör vilken grupp. En användare 
som till exempel är intresserad av objekt relaterade till ”bröllop” kan också stöta på 
svårigheter vid valet av föremålsgrupp. Tillhör en brudklänning gruppen Dräkt eller 
Livets högtider? Föremålsgrupperna Byggnadsdelar, Byggnadsdetaljer och 
Byggnadsritningar är också exempel på kategorier som bör underordnas en 
övergripande kategori.  
 
I rullgardinsmenyn i sökformuläret i Sofie är föremålsgrupperna svåra att använda på ett 
effektivt sätt på grund av att de hierarkiska nivåerna, det vill säga överordnad och 
underordnad kategori, inte synliggörs. Föremålsgrupperna skulle kunna utnyttjas bättre 
om de istället för att endast finnas tillgängliga via sökformuläret möjliggjorde browsing 
genom att de fungerade som ämnesingångar i ett ämnesträd. Ett ämnesträd möjliggör 
visualisering av hur överordnade och underordnade kategorier relaterar till varandra. 
Browsing liknar människans sätt att söka information i den fysiska världen 
(Marchionini 1995, s. 100). En användare av museets databas kan tänkas ha samma typ 
av informationsbehov som den besökare som besöker det fysiska museet. Museet bör i 
sitt system eftersträva att möjliggöra samma åtkomstmöjligheter som man har i det 
fysiska museirummet. För att tillfredställa användarens informationsbehov är det viktigt 
att systemet och användaren har samma terminologi och syn på vilken kategori ett visst 
objekt tillhör. Om en sökning på en term och en viss föremålsgrupp inte ger några 
träffar finns det risk att användaren går miste om relevanta träffar, på grund av att han 
eller hon inte är införstådd i systemets terminologi och ordning av objekt. Ett ämnesträd 
skapar fler ingångar till objektet, översikt över objektens hierarkiska ordning i 
samlingarna, samt möjliggör fler sätt för informationssökning än endast sökning med 
söktermer. På webben finns även möjligheten att använda korsklassifikation, det vill 
säga att placera en objektrepresentation i mer än en kategori, tack vare 
hypertextmöjligheterna. Alternativt kan man välja att hänvisa till den rätta kategorin om 
användaren valt fel kategori för det objekt han eller hon söker. Att användaren missar 
relevanta objekt för sitt informationsbehov skulle då minska och dessutom innebära att 
användaren får tillgång till och förslag på andra ingångar än den han eller hon valt 
utifrån sitt från början tänkta informationsbehov.  
 
Även Carlotta skulle med fördel kunna utvecklas så att en användare kan browsa 
samlingarna ämnesmässigt. I Carlotta kan användaren browsa genom att klicka på till 



50   

exempel Föremål i det förenklade sökformuläret, och på så vis få upp alla fält som är 
kopplade till det sökfältet. Via dessa fältnamn kan han eller hon sedan få tillgång till 
alla värden som fältet kan innehålla. Detta innebär att användaren inte själv behöver 
göra en specifik sökning utan kan få fram alla objekt som har en viss term i det aktuella 
fältet. Dock saknas en överblick över de olika värdena, de listas alfabetiskt och inga 
semantiska relationer redovisas. Genom att fältnamn och värden är klickbara i 
objektrepresentationerna finns även här möjligheter till browsing efter att en specifik 
sökning utförts. Genom att klicka på ett värde i en objektrepresentation möjliggörs 
åtkomst av alla andra objekt som indexerats med samma term i samma fält. På samma 
sätt är det möjligt att browsa efter att ha fått fram en representation för en person i 
systemet, genom att alla objekt relaterade till denna person listas i representationen. (se 
app. figur 15) Detta innebär att användaren får tillgång till ytterligare ingångar som 
kanske tillfredsställer hans eller hennes informationsbehov. Ingångar ordnade efter 
ämne, där olika ämneskategorier presenteras, skulle erbjuda fler browsingmöjligheter, 
och förbättra åtkomsten av objektrepresentationerna. De redan existerande 
browsingmöjligheterna i Carlotta skulle också kunna utnyttjas bättre genom att en god 
överblick över de semantiska relationerna mellan olika objekt och de termer som 
används vid indexering även finns tillgängliga för användaren. 
 
 
6.6 Sammanfattning av undersökningen 
 
I detta avsnitt sammanfattar vi resultaten från undersökningen och presenterar våra 
förslag till lösningar på problem som vi observerat i systemen, utifrån undersökningens 
utgångspunkter.  
 
Vår undersökning visar att Sofie är ett förhållandevis enkelt system som en användare 
kan lära sig relativt snabbt men det finns brister i konsistens och förutsägbarhet vilket 
påverkar förståelsen. Ibland är det svårt att uppfatta länkarnas syfte i systemet på grund 
av olika grafiska utformningar i form av knappar och textlänkar. Enligt Nielsen skall en 
användare inte behöva fundera på vart en länk leder (2005b) och enligt Badres 
rekommendationer skall länkar med samma syfte vara grafiskt utformade på samma sätt 
och att textlänkar är att föredra för att underlätta navigering (2002, s.32). I Sofie är de 
flesta länkarna utformade som knappar, vilket kan uppfattas som mer lättförståeligt än 
textlänkar i det här sammanhanget, eftersom dessa länkar inte återfinns i flytande text. 
Dock är det viktigt att länkar med olika funktioner särskiljs grafiskt. Det är 
betydelsefullt att informationen följer en naturlig och logisk ordning i systemet (Nielsen 
2005b). De olika nivåerna, det vill säga den logiska ordningen, mellan länkar med olika 
funktioner visualiseras inte på ett tydligt sätt, vilket påverkar förutsägbarheten och 
försvårar navigering i systemet. Det finns en strävan efter en enkel utformning av 
grafiska element i Sofie, men ibland leder inte detta till en förbättrad förutsägbarhet utan 
snarare försvåras navigeringen. Genom att gruppera olika länkar, utifrån länkarnas syfte 
och särskilja dessa med hjälp av grafisk utformning, kan förutsägbarheten förbättras. 
 
Effektiviteten i Sofie är förhållandevis god. En enkel och kortfattad hjälpmanual finns 
att tillgå och i manualen presenteras problem och förslag på lösningar vilket 
effektiviserar åtkomst, enligt Nielsen (2005b) Översikten i systemet kan förbättras och 
på så sätt leda till fler browsingmöjligheter. Om översikten är god så underlättar detta 
även att utföra sökningar i systemet, då användaren får en bättre uppfattning om vad 
systemet innehåller. Navigeringen förenklas i systemet av att man tillhandahåller 
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knappar på nästan varje sida som leder tillbaka till sökformulär och startsida. Nielsen 
uttrycker att användaren ofta inledningsvis testar systemet, vilket ibland kan leda till att 
användaren hamnar på fel ställe (2005b). Då är det viktigt att det finns verktyg, som 
hjälper användaren att lätt ta sig tillbaka till utgångspunkten för att börja om, vilket ökar 
effektiviteten. 
 
Carlotta är ett omfattande system som möjliggör organisering av detaljrik data och även 
syftar till att koppla samman relaterade data. Systemets struktur och terminologi skulle 
kunna förtydligas och därmed förbättra förståelse och effektivitet. Konsistensen i 
systemet är god, men på grund av systemets omfattning behöver de olika delarna 
särskiljas tydligare med hjälp av layout och tydligare rubriker som är mer informativa 
för användaren. Vi är medvetna om att det gränssnitt som är tillgängligt idag är tillfälligt 
och att man arbetar med att ta fram ett nytt gränssnitt. Förståelsen av systemet skulle 
dock underlättas av att objektrepresentationerna, och listorna över fältnamn och värden, 
särskiljs grafiskt för att användaren lättare ska veta var i systemet han eller hon befinner 
sig.  
 
Information om vilken data som presenteras på de olika sidorna i Carlotta saknas. Till 
exempel är fältnamnen, som rubriceras Termdefinitioner, inte lätta att använda sig av då 
det är oklart vad det är för något. Detta försämrar förståelsen, men påverkar även 
effektiviteten. Åtkomst och översikt kan förbättras genom att man inledningsvis 
presenterar en överblick över de olika delarna i systemet. Det finns flera olika ingångar 
till de olika objektrepresentationerna, men åtkomsten försämras av att användaren inte 
får någon information om att dessa finns tillgängliga. De många browsingmöjligheterna 
i objektrepresentationerna leder till att användaren, efter att ha klickat sig vidare i flera 
led, inte vet var i systemet han eller hon befinner sig. Ett sätt att komma tillrätta med det 
problemet är att tillhandahålla någon form av sökhistorik. Likaså kan navigeringen 
effektiviseras om möjligheter att via länkar ta sig tillbaka till sökformulär och startsida 
återfinns på de flesta sidor.  
 
Relationer mellan objekt har inte varit det mest betydelsefulla vid utvecklingen av 
system för organisering av museers samlingar (Nordbotten 2005, s. 6; Doolan, Ellis & 
Peacock 2004). I Carlotta kopplar man samman relaterad data, vilket skapar goda 
förutsättningar att finna information som är relevant, givet ett visst informationsbehov.  
I samband med utvecklingen av Carlotta har man strävat efter att skapa sammanhang 
genom att hålla samman relaterade objekt oavsett om det handlar om olika typer 
föremål eller till exempel biografiska uppgifter. En sökning som resulterar i ett antal 
träffar kan leda vidare till ytterligare relaterad information, tack vare att fältvärden är 
klickbara. Detta innebär ökad åtkomst och kan effektivisera användningen av systemet. 
Att representationer för personer i systemet är sammankopplade med alla objekt som 
denna person har en relation till ökar också åtkomsten. Att kunna browsa systemet på 
det här sättet är enligt Marchionini ett naturligt sätt att lösa 
informationssökningsproblem, som liknar hur människan söker information i den 
fysiska världen (1995, s. 100). En användare vet i regel inte på förhand vilka 
objektrepresentationer som finns att tillgå i systemet. I och med att fler 
åtkomstmöjligheter erbjuds, genom att objektrepresentationer sammankopplas, kan 
användaren få tillgång till data som han eller hon från början inte hade förväntat sig. 
Browsing liknar dessutom hur en besökare på ett museum botaniserar i samlingarna.  
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Carlottas många möjligheter ställer dock högre krav på tydlig översikt och ökad 
förståelse för att användbarheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Fler 
funktioner och valmöjligheter i ett system innebär bättre möjligheter för att återvinna 
information samtidigt som den ökade komplexiteten gör systemet svårare att använda. 
En enklare utformning av gränssnittet gör systemet enkelt att använda men på 
bekostnad av att det kan bli svårare att finna den information som användaren söker. 
I Carlotta och Sofie påverkas åtkomsten av objektrepresentationer av konsistensen vid 
indexering. Vår undersökning visar brister i konsistensen vid indexering som leder till 
försämrad åtkomst av objekt i Carlotta. Vi har konstaterat att en sökning på en term kan 
innebära att användaren missar relevanta objektrepresentationer på grund av att samma 
typ av objekt har indexerats med olika termer. I Carlotta kan ett objekt beskrivas med en 
specifik term och en mer generell term. Hur termerna semantiskt relaterar till varandra 
är inte klargjort vilket innebär att det uppstår problem när bredare och snävare termer 
skall tilldelas ett objekt. Detta kan bero på att ämnesbestämningen av objekt är oklar vid 
indexeringen. För att så hög konsistens som möjligt skall uppnås vid indexeringen, 
behövs det någon form av auktoritetslista, till exempel en ämnesordlista eller tesaurus 
(Lancaster 2003, s. 73-74). En auktoritetslista skulle kunna definiera semantiska 
relationer, hierarkier mellan indextermer och därmed även leda till att användningen av 
dessa termer i objektrepresentationerna blir mer konsistent.  
 
Eftersom de båda systemen idag är tillgängliga dygnet runt för vem som helst, i en 
webbkontext ställer detta krav på att indexeraren har slutanvändarens terminologi i 
åtanke. Varje ämnesområde har en fackterminologi som ibland kan uppfattas svår för en 
användare som inte är insatt i ämnet. Systemen bör överbrygga språkliga barriärer samt 
förmedla varje objekts kontext för att underlätta åtkomst. Indexeringen skall ske för 
slutanvändaren för att indextermerna ska fungera som ingångar till 
objektrepresentationerna (Lancaster 2003, s. 6, 14). För att åtkomst ska kunna ske 
effektivt krävs det att det finns en överensstämmelse mellan det språk som används vid 
indexeringen och de termer som användaren väljer vid sökning. Vid indexeringen av 
objekt bör man utgå från riktlinjer för vilka termer som är de bästa att använda, med 
hänsyn till slutanvändaren. Ett naturligt språk, både när det gäller fältnamn och 
indextermer, förbättrar åtkomst av data. Till exempel, om användare oftast väljer att 
söka med en term i singularform eller pluralform är en aspekt som bör beaktas. Det 
känns ofta mer naturligt att söka med en term i pluralform, men indexeringen är oftast 
gjord med termer i singularform i de båda systemen. En möjlig orsak till att 
indextermerna är i singularform är att de vid indexeringstillfället tilldelats ett objekt i 
taget, till exempel en byrå, och att slutanvändarens sökterm förmodligen blir ”byråer” 
då han eller hon förväntar sig flera träffar.   
 
Vår undersökning visar att det är betydelsefullt att alla tänkbara ingångar till ett objekt 
skall möjliggöras och vara tillgängliga på ett tydligt sätt för användaren i systemet på 
webben. Det är viktigt att synliggöra det sammanhang som ett objekt ingår i. Idag 
används en selektiv indexeringsprincip i systemen men en mer uttömmande indexering 
skulle vara att föredra i en webbmiljö. Den indexering som finns idag i systemen täcker 
in en ämnesaspekt av objekten, samt geografisk- och tidsmässig aspekt. Dessa tilldelade 
indextermer fungerar som ingångar till objektrepresentationerna. Fler aspekter av objekt 
skulle kunna indexeras, däribland kontextgivande aspekter, som tar hänsyn till 
användarens referensramar och val av söktermer, vilket skulle förbättra åtkomsten. 
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Enligt Langridge bör man vid klassificeringen av objekt undvika korsklassifikation 
(1976, s. 13). På grund av att flera aspekter av ett objekt kan betraktas som lika viktiga, 
och för att objektet ska vara möjligt att finna oavsett från vilket perspektiv man ser det, 
skulle korsklassifikation kunna förbättra åtkomsten. I Carlotta har man arbetat med att 
hålla ihop objektrepresentationer som är relaterade till varandra, genom att de olika 
fältvärdena är klickbara och leder till relaterade objektrepresentationer. I Sofie har man 
använt sig av de olika föremålsgrupperna för att hålla ihop objektrepresentationer för 
objekt som bedömts tillhöra samma kategori.  
 
Något som skulle kunna effektivisera och förbättra åtkomsten i både Sofie och Carlotta 
är möjligheten att överblicka och browsa samlingarna genom att överordnade kategorier 
och dess underordnade kategorier placerades i ett ämnesträd, ordnade från det generella 
till det specifika. Inom varje kategori kan sedan ingångar till de objektrepresentationer 
som tillhör respektive kategori placeras. Detta skulle innebära att användaren får en 
överblick över samlingarnas innehåll och att ett informationsbehov inte behöver 
definieras på förhand. Ingångar sorterade efter ämne kan minska gapet mellan 
indexerarens terminologi och användarens terminologi. Behovet som idag finns av en 
mer uttömmande indexering skulle också kunna få en lösning genom ett ämnesträd, då 
sökning inte är det enda alternativet för åtkomst i systemen. Genom att tillhandahålla 
både sökningsmöjligheter och förbättra browsingmöjligheter via ämnesträd kan 
åtkomsten underlättas och effektiviseras för olika typer av användare som har olika 
informationsbehov. 
 
Detta kan genomföras genom att man utgår från någon form av klassifikationssystem 
för att åstadkomma en logisk och fastställd indelning av objekt i klasser i systemet på 
webben. Korsklassificering kan vara att föredra för vissa objekt och är lämplig vid 
klassifikation av föremål eftersom ett föremål kan betraktas ur flera olika perspektiv. 
Dessutom bör ett ämnesträd som tillåter browsing i samlingarna anpassas efter den 
tänkta användarens referensramar och terminologi. Det är möjligt att det, liksom vid 
indexering av objekt, krävs en kompromiss mellan en anpassning till den ämneskunniga 
användaren och allmänheten. Behovet av olika gränssnitt för novisen och experten, 
vilket Nielsen förespråkar (2005b), kan möjligtvis ersättas av att sökning kompletteras 
med ett ämnesträd. Browsing förutsätter inte ett lika definierat informationsbehov som 
sökning gör, enligt Baeza-Yates och Ribiero-Neto (1999, s. 65). Detta skulle kunna 
innebära att browsingmöjligheter är att föredra för de användare som inte är så kunniga 
inom ämnesområdet.  
 
De browsingmöjligheter som finns i systemen idag, framförallt i Carlotta, utnyttjas inte 
till fullo i och med att informationen inte sätts in i ett sammanhang på ett tydligt sätt. 
Marchionini uttrycker att informationssökning genom browsing är beroende av den 
kontext i vilken information förmedlas (1995, s. 100). Genom att ordna 
objektrepresentationerna enligt ett klassifikationsschema blir det tydligare för 
användaren hur dessa är relaterade till varandra och konsekvenserna av givna 
browsingmöjligheter förtydligas. 
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7. Diskussion 
 
I den här uppsatsen har vår avsikt varit att presentera och beskriva de båda publika 
webbversionerna av Sofie och Carlotta. Vi har undersökt hur objekt representeras och 
hur åtkomst av dessa objektrepresentationer sker. Den huvudsakliga frågeställningen 
som vi har utgått ifrån är följande: Hur fungerar åtkomst av objektrepresentationer i de 
publika webbversionerna av systemen? För att besvara denna övergripande fråga 
kommer vi i detta avsnitt att diskutera resultaten från undersökningen som är relaterade 
till de två underordnade frågeställningarna: 
 

• Vilka problem och möjligheter relaterade till användbarhet finns i systemens 
gränssnitt, med avseende på struktur, funktion och presentation av data? 

 
• Hur påverkas objektåtkomst av hur objekten indexerats och klassificerats i 

systemen? 
 
 
7.1 Användbarhet i Carlotta och Sofie 
 
För att undersöka vilka problem och möjligheter relaterade till användbarhet i systemen, 
med avseende på struktur, funktion och presentation av data valde vi en heuristisk 
metod. Vår avsikt har inte varit att presentera mätbara data utan att diskutera 
användbarheten i systemen utifrån egenskaperna förståelse och effektivitet.  
 
Vår undersökning visar att Sofie är ett enkelt system som är lätt att lära sig och förstå. 
Eftersom Sofie från början är avsett att användas på mindre eller mellanstora museer 
och i och med att samlingarnas omfattning inte är så stor behöver kanske inte systemets 
struktur vara alltför avancerad. Carlotta är ett komplext system som är konstruerat för 
att användas på större museer med mer omfattande samlingar. För att skapa ett 
fungerande gränssnitt som är anpassat till ett museums behov och dess samlingar är det 
viktigt att definiera sin målgrupp. Är systemet avsett att användas av forskare inom ett 
ämnesområde eller den stora allmänheten? Är det möjligt att tillgodose dessa båda 
gruppers behov? Fler funktioner och valmöjligheter i ett system innebär bättre 
möjligheter för att återvinna information samtidigt som den ökade komplexiteten gör 
systemet svårare att använda. En enklare utformning av gränssnittet gör systemet enkelt 
att använda men på bekostnad av att det kan bli svårare att finna den information som 
användaren söker. 
 
Enligt undersökningens utgångspunkter som anknyter till användbarheten i systemen 
förespråkas enkelhet i utformningen av systemets gränssnitt och de funktioner som 
tillhandahålls. Att förenkla systemet för mycket kan dock leda till att förståelsen och 
effektiviteten försämras, vilket innebär att systemet blir svårare att använda. Vår 
undersökning visar att strukturen i systemen bör vara mer visuellt tydlig för användaren 
för att hon eller han skall kunna förstå systemen och skapa sig en överblick. Syftet med 
de olika funktioner som tillhandahålls i systemen måste förtydligas för att 
tillfredställande förståelse och effektivitet skall uppnås.  
 
En svårighet med den valda heuristiska metoden har varit att särskilja de olika 
egenskaperna inom användbarhet, eftersom förståelse och effektivitet påverkar varandra 
och de olika aspekterna i systemen som utvärderas i studien är sammankopplade. Vi är 
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medvetna om att våra förkunskaper och tolkningar av det vi observerat i systemen 
påverkat studien. 
 
Detta är en mindre studie och vårt empiriska material är baserat på endast två 
undersökningsobjekt vilket medför att resultatet av undersökningen inte är 
generaliserbart. Vår avsikt med denna uppsats är istället att uppmärksamma 
ämnesområdet och belysa de många möjligheter som finns för museer på webben. Vi 
hoppas också att det kommer att utföras vidare forskning på området då det finns många 
andra studier som skulle kunna genomföras. Det hade till exempel varit intressant att 
undersöka flera olika museer som använder sig av Sofie för att se hur de anpassat 
systemet till sina respektive samlingar. Carlotta finns i nuläget endast i den webbversion 
som Göteborgs Stadsmuseum tillhandahåller, men det hade varit intressant att göra en 
jämförande studie av flera olika webbversioner av detta system om det varit möjligt.  
 
 
7.2 Åtkomst via sökning och browsing 
 
Vår undersökning visar att inkonsistens i indexeringen av objekten leder till försämrad 
åtkomst av objektrepresentationerna i systemen. Undersökningen visar också att det 
finns ett behov av att överbrygga skillnader mellan användarens terminologi och de 
termer som används vid indexeringen. Enligt undersökningens utgångspunkter bör 
indexering ske med slutanvändaren i åtanke både gällande val av terminologi och vilka 
aspekter av ett objekt som indexeringen avser. Detta kan förbättras i systemen genom att 
objekten tilldelas fler indextermer som fungerar som ingångar. Dessutom är det viktigt 
att det råder en inbördes ordning mellan dessa indextermer, så att konsistens uppnås 
med avseende på hur termerna är relaterade till varandra och till vilka objekt dessa ska 
tilldelas. Vid utvecklingen av Carlotta har man tagit särskild hänsyn till att skapa 
sammanhang mellan objekt och tillhandahålla många olika möjligheter till åtkomst för 
användaren. Detta är något som saknas i många system som utvecklats för att 
tillgängliggöra objektrepresentationer på webben. Vi anser att både Carlotta och Sofie 
skulle kunna förbättra möjligheterna till åtkomst genom att skapa ämnesträd. 
Uttömmande indexering skulle inte vara lika nödvändig om denna möjlighet till åtkomst 
av objekt fanns. Klassifikationen som sker av objekt i systemen idag underlättar inte 
åtkomst i den utsträckning som vi hade förväntat oss. Genom att ordna klasser från det 
generella till det specifika i ett ämnesträd ökar browsingmöjligheterna och skapar 
översikt över innehållet för användaren. Vår uppfattning är att många användare av 
Carlotta och Sofie inte på förhand har definierade informationsbehov och browsing är 
då ett mer naturligt sätt att söka information på än direkt sökning. Goda 
browsingmöjligheter förutsätter att informationen är ordnad på ett logiskt sätt och insatt 
i en kontext, vilket ett ämnesträd skulle kunna erbjuda. 
 
Vi är medvetna om att vårt empiriska material som vi använt oss av i studien hade varit 
mer omfattande om vi utfört fler sökningar. Vi har exemplifierat ett urval olika aspekter 
av indexering och åtkomst av objekt i systemen, men det har inte varit möjligt att inom 
ramen för denna uppsats undersöka så många objektrepresentationer att studien hade 
blivit generaliserbar.  
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7.3 Avslutande reflektioner 
 
Museernas uppgift är att samla, vårda och visa. Att sträva efter att väl dokumentera 
objekt inom ett ämnesområde och samtidigt tillgängliggöra begripliga data för 
slutanvändaren kräver en kompromiss. Det finns stora resurser i museivärlden i form av 
ämneskunniga experter inom många områden, och det är viktigt att dessa kunskaper 
förmedlas och offentliggörs för allmänheten. Att genom system som Sofie och Carlotta 
möjliggöra åtkomst av kulturarvet är ett förhållandevis nytt sätt att göra detta på, som 
kräver ett annat sätt att se på ett museums roll som informationsförmedlare. Det innebär 
att ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv bör tillföras, till exempel kunskaper om hur 
användaren söker och hittar information via webben och hur detta ska understödjas på 
bästa sätt.  
 
För att få en ökad förståelse för användarens val av termer är ”social tagging” ett 
alternativ för att förbättra åtkomsten. Detta är ett sätt att ta användaren till hjälp för att 
få ordning på de språkliga skillnader mellan användarens terminologi och den 
terminologi som används vid indexering. Dessutom innebär detta att det eventuellt 
skapas ett intresse och engagemang hos allmänheten, vilket Murray och Rengman 
efterlyser (2006, s.1-4). ”Social taggning” kan leda till intressant forskning gällande 
vilka ”taggar”, det vill säga ingångar till ett objekt, och vilka söktermer som kan vara 
lämpliga i en museidatabas och i andra sammanhang på webben. På detta sätt kan man 
få uppslag till standardiserad organisation av data och val av terminologi samt hur man 
kan göra ett urval av det innehåll som skall presenteras för användaren på webben. 
Under arbetet med denna uppsats träffade vi Hans Rengman, och ett flertal intressanta 
tankar kring framtida utveckling av museidatabaser kom upp under samtalet.35 Bland 
annat diskuterade vi olika museers målgrupper och behovet av att definiera och lära 
känna sin målgrupp. Idag finns det en stor grupp användare som känner till webbens 
verktyg och är vana vid till exempel sökmöjligheter som erbjuds via Google. Detta 
ställer krav på alla system som är tillgängliga via webben. Det finns outtalade krav från 
användaren på att ett informationsbehov skall tillfredställas snabbt. Den stora 
allmänheten ingår i museernas målgrupp och därför är det betydelsefullt att den framtida 
utvecklingen av system på webben tar hänsyn till dessa slutanvändare. 
 
Redan 1997 i Statens offentliga utredning, IT i kulturens tjänst, konstateras att det finns 
ett behov av standardisering inom museivärlden för beskrivning och tillgängliggörande 
av objekt i system för användare på webben. Bibliotek och arkiv har en längre tradition 
när det gäller standardisering på detta område. Möjligheter till åtkomst och utbyte av 
information ökar om organisering av data standardiseras. (SOU 1997:14) Museernas 
samlingar innehåller, till skillnad från bibliotek och arkiv, ofta unika objekt vars 
kulturvärde bör förmedlas i systemen. Detta påverkar möjligheterna till standardisering. 
Enligt Hans Rengman kan alltför mycket standardisering leda till att unik information 
om ett föremål inte går att föra in i systemen (Rengman 2005). I Carlotta har man 
genom att koppla ihop ett fältnamns grundterm med en specifikation följt CRM:s 
riktlinjer om att formellt och logiskt strukturera data. Detta är ett fördelaktigt sätt att 
hantera stora mängder data, vilket innebär att Carlotta är anpassat till att användas av 
museer med omfattande samlingar med en stor bredd. Strukturen i systemet underlättar 
för användaren och möjligheterna till åtkomst av data. Genom att tydliggöra och 
synliggöra för användaren hur systemet är uppbyggt och fungerar kan användbarheten 
                                                 
35 Hans Rengman kulturvetare, frilansande konsult som driver webbrelaterade museifrågor,  
    samtal 2007-04-18 
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förbättras ytterligare. Carlottagruppen samarbetar med CIDOC och det vore intressant 
om deras arbete leder till att diskussionen om en standardisering av system inom 
museivärlden i Sverige uppmärksammas mer.  
 
De riktlinjer som CIDOC tillhandahåller genom CRM och hur dessa använts eller inte i 
Sofie och Carlotta är enligt vår uppfattning inte så synligt som vi förväntade oss och 
därmed har vi inte kunnat återknyta våra resultat till dessa riktlinjer i den utsträckning 
som vi från början hade avsett. Vår undersökning är till största del en studie av 
systemens gränssnitt, och CRM utgör inte ett förslag till standardisering av gränssnitt. 
CRM är en modell för hur organisering av data kan standardiseras, men modellen är 
flexibel och kan anpassas till varje museums samlingar och målgrupp. Att organisera 
data med hjälp av CRM skulle kunna innebära att åtkomst av data underlättas, utan att 
det sker på bekostnad av att unik information om föremål utesluts. En standardisering 
av de system som används på museer skulle kunna innebära att användbarheten i 
systemen förbättras, i och med att en användare då känner igen sig i olika museers 
system. Eventuellt skulle CRM, eller något annat förslag till standardisering, kunna 
utökas till att inkludera gränssnitt och hur data ska presenteras, för att användbarheten 
ska underlättas för den publika användaren. Det hade varit intressant att se en 
magisteruppsats i vilken det undersöks vad en implementering av CRM som standard 
skulle innebära för svenska museer, och system som Carlotta och Sofie. Vi tycker också 
att det skulle vara intressant om vidare forskning leder till användarstudier, för att på så 
vis skapa kunskap om slutanvändarens behov och önskemål om vilken information som 
bör tillgängliggöras och hur detta kan göras på bästa sätt.  
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8. Sammanfattning 
 
Idag kan vem som helst botanisera i museers samlingar på webben vilket med för att 
museivärlden står in för liknande problem som arkiv och bibliotek. Hur organiseras och 
hur möjliggörs åtkomst av data på bästa sätt för slutanvändaren? Vårt syfte med 
uppsatsen har varit presentera Mölndals museums webbversion, Sofie, och Göteborgs 
Stadsmuseums webbversion, Carlotta, samt undersöka hur objekt representeras och hur 
åtkomst av dessa representationer möjliggörs i systemen. De frågeställningar som vi 
avsett att besvara är: 
 
Hur fungerar åtkomst av objektrepresentationer i de publika webbversionerna av 
systemen? 
 

• Vilka problem och möjligheter relaterade till användbarhet finns i systemen, 
med avseende på struktur, funktion och presentation av data? 

 
• Hur påverkas objektåtkomsten av hur objekten indexerats och klassificerats i 

systemen? 
 

 
Inledningsvis skapar vi en överblick över forskningsfältet, samt tar upp litteratur och 
studier som anknyter till museer på webben. I nästa kapitel redovisar vi 
undersökningens utgångspunkter som vi utgått från när vi samlat in vårt empiriska 
material. Detta avsnitt inleds med indexerings- och klassifikationsteori som belyser vårt 
biblioteks- och kunskapsorganisatoriska perspektiv och vi tar upp bland annat 
konsistens vid indexering och kontrollerade vokabulärer. Vi tar även upp 
kunskapsorganisatoriska riktlinjer från museisektorn och då har vi valt att utgå från 
CRM, CIDOC Conceptual Reference Model, som utgör internationella riktlinjer för 
organisation av kulturarv. Modellen är flexibel och kan användas och anpassas till vilket 
museum som helst. I kapitlet introduceras en bakgrund till sökning och browsing. Vi 
förklarar begreppet användbarhet samt presenterar Jakob Nielsens och Albert Badres 
riktlinjer som handlar om användbarhet på webben.  
 
Efter dessa utgångspunkter introducerar vi våra valda webbversioner av systemen, 
Carlotta och Sofie, och förklarar valet av studieobjekt och metod. I vår studie har vi 
kombinerat systematisk användbarhetsevaluering (SUE) med en heuristisk ansats. Vi 
har valt att utvärdera användbarheten i systemen utifrån två egenskaper, förståelse och 
effektivitet. Vi undersöker också hur åtkomst av objekt påverkas av hur objekt 
indexerats och klassificerats i systemen och utgår ifrån F.W Lancasters och D.W 
Langridges texter. 
 
Vi presenterar och beskriver Carlotta och Sofie för att kunna utföra undersökningen om 
användbarheten i systemen samt undersöka hur åtkomst av objekt påverkas av 
indexering och klassifikation. Beskrivningen innefattar bakgrundsinformation, 
sökformulär, ingångar, träfflistor, hjälpmanualer, kontrollerade vokabulärer och 
objektrepresentationer. Sedan undersöker vi användbarheten utifrån egenskaperna 
förståelse och effektivitet, som vi bryter ner i mindre beståndsdelar konsistens - 
förutsägbarhet och åtkomst - översikt. Vi diskuterar problem och möjligheter med 
webbversionernas gränssnitt och återknyter till undersökningens utgångspunkter. Vi 
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redovisar vårt resultat och ger förslag på lösningar till upptäckta brister i de båda 
systemen.  
 
Undersökningen visar att användbarheten skulle kunna förbättras genom att strukturen i 
systemen synliggörs på ett bättre sätt. Genom att syftet med de funktioner som finns 
tillgängliga i systemen tydliggörs på ett klarare sätt, förbättras användbarheten. 
Systemens gränssnitt bör vara så enkelt utformade som möjligt, men ändå tillräckligt 
informativa för att användaren ska kunna förstå dem och använda dem effektivt. Vår 
studie visar att indexeringen i databaserna inte är konsistent vilket påverkar åtkomsten 
av objektrepresentationer i systemen. Systemen bör även överbrygga språkliga barriärer 
samt förmedla varje objekts kontext för att underlätta åtkomst. Vår undersökning visar 
också att det är betydelsefullt att alla tänkbara ingångar till ett objekt skall möjliggöras 
och vara tillgängliga på ett tydligt sätt för användaren i systemet på webben. Något som 
skulle kunna effektivisera och förbättra åtkomsten i både Sofie och Carlotta är enligt vår 
uppfattning möjligheten att överblicka och browsa samlingarna genom att överordnade 
ämneskategorier och dess underordnade kategorier placeras i ett ämnesträd. Genom att 
tillhandahålla både sökning via fält och förbättrade browsingmöjligheter via ämnesträd 
kan åtkomsten underlättas och effektiviseras för olika typer av användare som har olika 
informationsbehov. Avslutningsvis tar vi upp möjligheter till utveckling inom området, 
bland annat social tagging och standardisering av publika museisystem. 
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Figur 1. Introducerande sida för Mölndals museums webbversion. 
(< http://www.sofie.molndal.se/index.htm >) [2007-03-08] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Sökormulär, Mölndals museums webbversion. 
(< http://www.sofie.molndal.se/sokformular.htm >) [2007-03-08] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3. Ämnesordlista för foto, Mölndals museums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://www.sofie.molndal.se/foto/f_ordlista.htm >) [2007-03-29] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 
 
 

Figur 4. Föremålsrepresentation , Mölndals museums webbversion. 
(< http://www.sofie.molndal.se/sokformular.htm > / Sökord/  Snäppare) [2007-03-29] 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 
 
 

Figur 5. Fotorepresentation, Mölndals museums webbversion. 
(< http://www.sofie.molndal.se/sokformular.htm > / Ämnesord/ Makadam) [2007-03-29] 

 
 
 
 
 



   

 
 

Figur 6. Introducerande sida för Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/welcome >) [2007-03-29] 
 

 
 

Figur 7. Utställningar, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/utstellningar >) [2007-03-29] 
 

 
 

Figur 8. Förenklad sökning, Göteborgs Stadsmuseums webbverion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/sokny >) [2007-03-29] 
 



   

 
 
 

Figur 9. Avancerad sökning, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/sok >) [2007-03-29] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 10a.Representation, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/VisaObjekt?pin_objMasidn=10006 >) [2007-03-29] 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 

Figur 10b.Representation, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/VisaObjekt?pin_objMasidn=10006 >) [2007-03-29] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 

Figur 11.  Träfflista, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://www.stadsmuseum.goteborg.se > / Samlingar/ Databas/  
Hur-enkel-som-helst sökning/ Ostindia ) [2007-04-09] 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 

Figur 12. Träfflista ,Mölndals Museums webbversion. 
(< http://www.sofie.molndal.se/sokformular.htm > / Sökord/ Baddräkt) [2007-04-10] 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

Figur 13.  Samlingar, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://62.88.132.23/pls/carlotta/samlingar >) [2007-04-11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

Figur 14. Rullgardinsmeny, sökformulär för föremål, Mölndals museums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://www.sofie.molndal.se/sokformular.htm >) [2007-05-06] 
 
 
 
 
 



   

 
 

Figur 15. Representation, Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att exemplifiera denna sida i webbversionen) 

(< http://carlotta.gotlib.goteborg.se/pls/carlotta > /  Sökfält, person/ Sökterm/ Dickson, Oscar)  
[2007-05-06] 

 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
 
Figur 16.  Föremål, termdefinitioner, 
Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att 
exemplifiera denna sida i webbversionen) 
(<http://62.88.132.23/pls/carlotta/VisaTermTyp
?pin_termTyp=OBJNAM >) [2007-05-19] 
 
 

 
 
 
 
Figur 17.  Termen efternamn, 
Göteborgs Stadsmuseums webbversion. 
(observera att bilden är ett utsnitt för att 
exemplifiera denna sida i webbversionen) 
(<http://62.88.132.23/pls/carlotta/VisaTerm?pin
_termID=5868575>) [2007-05-19]

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


