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Abstract: The object of this study is to examine the effective functionality of an 

OPAC-system while a few participants interacted with the catalogue. I’ve 

used Carl Martin Allwoods (1998) four designed usability factors to be 

able to estimate the effective functionality of the online catalogue. 

Theoretic basis is Human Computer Interaction together with Allwoods 

four defined usability factors. They are: adjustment, ease of use, 

useracceptens and usercompetence. This study is conducted with a verbal 

protocol method which encourages the seven participators to “think 

aloud” while performing tasks.  

 

 The study shows that the participants interact most effective in those 

functions they’re accustomed with. Which indicate that the OPAC-

system have a high grade of useracceptance. The end users with more 

experience of using Internet search engines requested similar search 

capabilities and settings in the online catalogue. They tend to lack a little 

bit of understanding to the limitations of the OPAC which therefore 

indicate their lack of usercompetence. Some task problems occured while 

the participators interacted in steps and functions they weren’t familiar 

with. They also spoke of the difficulties with subject searching and that 

they would like to know the best way to make search queries. I estimate 

some need of more userfriendly functions and services, especially in the 

helpsection. The study shows that it is essential to educate users in ways 

to interact with the OPAC-system in a more effective manner. 
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1.  Inledning 
Vi befinner oss i en tid där tillgänglighet, sökning och återvinning av information ställer större 

och större krav på bibliotekens verksamhet. Jag finner det ytterst nödvändigt att biblioteken 

hela tiden bör vara medvetna om och arbeta för att effektivisera de tjänster och service de på 

biblioteken kan tillhandahålla deras låntagare och besökare. Speciellt intressant finner jag 

online katalogens olika funktioner och potentialer med förbättrade tekniska applikationer och 

mjukvara som ger biblioteksanvändarna ett större utbud och större valmöjligheter utanför det 

fysiska biblioteket. Jag avser därför göra en slags fallstudie i och med att jag ämnar undersöka 

en specifik online katalog där jag utvärderar dess effektiva funktionalitet med ett 

användarperspektiv. Således undersöker jag hur några användare interagerar med online 

katalogen i ett antal informationssökningsmoment för att se hur väl online katalogen fungerar 

i förhållande till de fyra användbarhetsaspekterna. Av bekvämlighetsskäl har jag valt att 

genomföra användarundersökningen på Bodens stadsbibliotek. Jag har tidigare arbetat där och 

är bekant med lokal, personal och bibliotekssystem. Vilket torde vara en bra grund att starta 

från, inför planering och utförande av undersökningen.  

 

1.1  Bakgrund 

Innan utvecklingen av datortekniken fanns tillgänglig för att föra in bibliografiska uppgifter i 

bibliotekskatalogen fick bibliotek föra in listor, bibliografier, titlar, författare och ämnen i så 

kallade kortkataloger. Det var både krävande och tog mycket tid i anspråk för personalen 

(Fayen 1983, s. 1). Men sedan slutet av 1970-talet till början av 1980-talet, med hjälp av 

datortekniken, kunde kortkatalogernas information överföras till en automatiserad form. Den 

datoriserade katalogens utveckling brukar delas upp i fyra generationer. De tre första 

generationerna definierades av Charles R Hildreth (1984) där utvecklingen i den första 

generationen inte innebar så stor skillnad än att söka i en vanlig kortkatalog. Filsystemet var 

densamma. Dokumentets titel eller författare behövde vara känt för att kunna återvinna 

exemplaret. Det gick även att söka på kontrollnummer. Den andra generationen enligt 

Hildreth innebar bland annat förbättringar i ämnesordsval och utökade sökmöjligheter 

(Hildreth 1984 från Chu 2003, s. 121). Rowley och Farrow beskriver att den andra 

generationens katalogutveckling sker när leverantörerna av de enskilda modulerna 

förbättrades och gjorde det möjligt att sammankoppla och samordna dessa olika delar till en 

enhet. Däremot är det under denna andra generation svårt att dra några paralleller och 

generalisera bibliotekdatabasernas funktioner och tillämning eftersom strukturerna på 

databaserna förändrades och särskildes alltför mycket (Rowley & Farrow 2000, s. 292-293). 

Det är alltså svårt att säga något exakt om vad som i allmänhet motsvarar den andra 

generationens utveckling av online katalogen, även kallad OPAC (Online Public Access 

Catalogue). 

 

Till utvecklingen av den tredje generationens OPAC-system eftersträvade Hildreth att 

förbättra användarnas möjligheter att göra fritextsökningar och få tillgång till katalogens 

kontrollerade vokabulär (Hildreth 1984 i Chu 2003, s. 121-122). Den tredje generationen 

innebär även utökade katalogbeskrivningar, sökhjälp, möjlighet för sökning i naturligt språk 

och för sökning på nyckelord samt direktlänkar till andra databaser (Baeza-Yates & Ribeiro-

Neto 1999, s. 407-408). 

 

Enligt Hildreth var OPAC-utvecklingen länge stillastående på en andra generationens platå. 

Det fordrades kostsamma investeringar för att förnya systemet till en så pass hög nivå så att 

systemet kunde bli ett användarvänligt hjälpmedel i användarnas sökningar efter bibliotekets 
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resurser. Ur bibliotekens synvinkel är dessa investeringsbeslut inte lätta att ta, eftersom 

bibliotekens resurskostnader redan tär på en ansträngd budget och det blir svårt att motivera 

investeringar av detta slag utan att veta om systemet går hem hos låntagarna (Baeza-Yates & 

Ribeiro-Neto 1999, s. 408). 

 

Den fjärde generationen inom online katalogens utveckling är en webbaserad version, där 

katalogposterna presenteras i hypertextformat och kan länkas direkt till elektroniska resurser i 

fulltext. Denna utveckling startade i slutet av 1990-talet och är det senaste inom området 

(Guha & Saraf 2005, s.463). Med hjälp av olika mjukvare komplement kan användare via ett 

utökat och förnyat gränssnitt lättare återvinna informationen (Chu 2003, s. 122). Det är dessa 

tekniska applikationer och mjukvare förbättringar som kan göra stor skillnad på det gränssnitt 

användaren möter vid sökning i online katalogen. Trots alla sökmöjligheter och förbättringar 

upplevs OPACen fortfarande svår att använda. Problemet ligger till stor del i att vid design av 

online kataloger har där mestadels inte tagits del av tidigare användarstudier som undersökt 

informationssökningsprocesser, för att göra online katalogen mer användarvänlig. I 

uppbyggnaden av online kataloger kan det även förekomma bristfällig förståelse för de olika 

informationssökningsbeteenden som finns hos användarna (Chu 2003, s. 122). 

 

1.2  Problemformulering 

Som jag berört i bakgrunden och som jag kommer att redogöra för i litteraturgenomgången 

längre fram, upplevs online kataloger fortfarande vara svåra att använda. Genomläsning av 

tidigare studier har visat att trots utökade sökmöjligheter och funktioner tycks användarna inte 

ha tillräckliga kunskaper för att använda katalogen på ett effektivt sätt. Användarna tycks 

även sakna förtrogenhet med och förståelse för OPAC-systemens funktionalitet och jag frågar 

mig hur det skulle kunna förbättras i praktiken.  

 

För att lyckas komma närmare en relevant förståelse av systemets funktionella effektivitet och 

de eventuella svårigheter programmet uppvisar vid interaktion med kataloganvändare har jag 

tagit hjälp av Carl Martin Allwoods (1998) fyra definierade faktorer som tillsammans 

bestämmer ett programs användbarhet. De fyra faktorerna är Anpassning, Användarvänlighet, 

Användaracceptans och Användarkompetens. Utan dessa användbarhetsfaktorer brister 

troligen systemet i funktionell effektivitet. Det är även viktigt att analysera skillnader och 

likheter mellan olika användare och deras olika användningssituationer vid interaktionen av 

programmet.  

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Med Allwoods (1998) fyra användbarhetsaspekter ämnar jag utvärdera den effektiva 

funktionaliteten i en online katalog. För att bedöma funktionaliteten väljer jag att undersöka 

hur några användare interagerar med systemet i olika moment. Med ett användarperspektiv 

har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur anpassningsbar är online katalogen? 

 Hur användarvänlig är den? 

 Vilka mått på användaracceptans uppvisar den? 

 I vilken grad uppnås användarkompetens i online katalogen? 

 



 3 

1.4  Avgränsning  

Uppsatsens undersökning begränsas till endast ett folkbibliotek, alltså Bodens stadsbibliotek. 

Det är endast ett litet urval av online katalogens användare som är fokus för min uppsats, samt 

de aspekter som berör online katalogens funktionalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2.  Begrepp och definitioner 
Här följer olika begrepp och definitioner som är relevanta för det resonemang jag för genom 

uppsatsen. Några av definitionerna har jag valt att beskriva efter hur jag ser på dem med deras 

olika funktioner och möjligheter. 

 

2.1  OPAC (Online Public Access Catalogue)  

OPAC är en bibliotekskatalog med ett register över bibliotekets medieresurser. Genom 

sökning i katalogen kan specifika dokumentposter tas fram och posterna visar information om 

dokumentets typ och placering i biblioteket. I dag finns många biblioteks kataloger 

tillgängliga som elektroniska databaser, åtkomst via Internet (Rowley & Farrow 2000, s. 246). 

Min egen definition av OPAC är att det är en elektronisk databas med alltmer funktioner och 

tjänster som erbjuds användaren och inte bara en elektronisk söktjänst till att leta i bibliotekets 

mediebestånd. Dessa funktioner och tjänster, gränssnitt och navigeringsmöjligheter varierar 

från system till system. I kapitel 5 kommer jag att presenterar bibliotekssystemet Book-it och 

beskriva närmare vad OPAC-systemet i version 5.0 har att erbjuda sina användare på just 

Bodens stadsbibliotek, där användarundersökningen kommer att genomföras.  

 

2.2  Användbarhet och användarvänlighet 

Informationsåtervinningssystem designas utefter de användare som det är tänkt ska bruka 

dessa system. Det finns olika typer av användare, de vanligaste benämns; nybörjare (noviser), 

experter, unga, vuxna och användare med speciella behov. Användning av system kan ske 

mer ofta eller mer sällan vilket även har betydelse för hur system upplevs användbar och 

användarvänlig. Forskare inom människa-datorinteraktion (MDI) har reflekterat över att en 

produkts användbarhet kan relateras till i vilken grad en specifik typ av användare kan utföra 

specifika typer av mål i deras speciella miljö och där användbarheten bör betecknas effektiv, 

kompetent och komfortabel att använda (Rowley & Farrow 2000, s. 96).  

 

2.3  Gränssnitt 

Ett elektroniskt informationssökningssystem är begränsat till det gränssnittsdesign (eng. 

interface design) som systemet tillhandahåller. Ett gränssnitt i dessa sammanhang bör vara 

konstruerade så att det är lätt att komma ihåg, att det går lätt och snabbt att lära sig, tillåta 

användare att utfärda instruktioner snabbt och att systemet svarar snabbt på användares 

instruktioner och minimera möjligheter till misstag (Rowley & Farrow 2000, s. 109).  

 

Sedan tidigare kommandobaserade gränssnittsdesign har utvecklingen förts fram till att 

innebära en utökning av möjligheter och hjälpmedel i interaktionen, exempelvis med mus, 

”touch screens”, snabbare processorer, fler sofistikerade förhållanden för nya mjukvaror och 

högre upplösning på datorskärmar. Den mest vanliga inom kunskapsbaserade system är 

grafisk användargränssnitt (eng. graphical user interface, GUI) bland de många olika typer av 

gränssnittsdesign som finns att välja bland. GUI omfattar bland annat menyer, frågor och 

svar, knappar och ikoner, dialogrutor, direkt möjlighet till påverkan av interaktionen och 

språkkommandon (Rowley & Farrow 2000, s. 109-110).  
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3.  Litteraturgenomgång    
Här följer ett urval på tidigare forskning som jag finner relevant för mitt studieområde. Vid 

min inläsning på ämnet fann jag mycket forskat inom människa-datorinteraktion, 

användargränssnitt och gränssnittsdesign av webbsidor, användbarhet och användarvänlighet 

av olika interaktionssystem. Jag väljer att i denna studie mestadels fokusera på tidigare 

forskning som har för avsikt att utvärdera och kommer med tänkbara åtgärder i fråga om 

användbarhet och användarvänlighet av OPAC-system. Jag kommer även att tillföra studier 

som handlar om kataloganvändning eftersom jag önskar göra jämförelser och reflektioner 

utifrån min egen användarundersökning om nyttjandet av ett specifikt OPAC-system.  

 

3.1  Användargränssnitt och gränssnittsdesign 

Tamal Kumar Guha forskar inom MDI och Veena Saraf är specialiserad på värdering och 

uppskattning av effektivitet inom biblioteksverksamhet. Båda författarna forskar inom 

användarstudier och IT-applikationer för bibliotek. I artikeln, OPAC usability: assessment 

through verbal protocol, inleder Guha och Saraf med att framföra viktiga aspekterna på 

utvärdering av användargränssnitt vid OPAC-användning. Kriterier som användarvänlighet, 

pålitlighet både till källor och till system, svarstider och att hela sökprocessen inte bör ta 

orimligt lång tid. Samt bör kvalitén på återvunnet material vara till belåtenhet för användarna, 

och om det visar sig nödvändigt med uppgraderingar, att sådana genomförs. Författarna anser 

att det ändå kan vara svårt att ta reda på vad användarna egentligen tycker. Därför menar 

Guha och Saraf att det är viktigt att välja rätt undersökningsmetod (Guha & Saraf 2005, s. 

463-464).  

 

De valde en verbal protokollmetod, (”think aloud”) vid undersökningen, där det var tänkt att 

deras deltagare skulle prata högt om deras tankar och upplevelser vid genomförandet av 

informationssökningar i online katalogen. Men eftersom författarna använt sig av ganska 

strikta analysscheman omöjliggör det nästan en kännedom om de eventuella spridda åsikter 

och tankar som fanns hos deltagarna. Författarna har kategoriserat och bedömt användarnas 

åsikter i antingen belåtenhet eller missnöje och förvirring. Undersökningen visade alltså att de 

flesta av de 18 deltagarna uttryckte missnöje och förvirring i samband med användning av 

online katalogen. De som uttryckte belåtenhet med systemet var personer som inte tidigare 

haft stor erfarenhet av att använda online kataloger. De personer som uttryckte missnöje var 

användare med akademisk examen, verksamma inom olika professioner och hade använt 

OPAC-systemet i mer än två år. Vad användarnas missnöje alternativt belåtenhet berodde på 

framgår inte i artikeln. Vad som kan fastställas är att någonstans eller vid flera tillfällen under 

informationssökningsprocessen upplevdes och därmed noterades belåtenhet och/eller 

missnöje vid de olika informationssökningsmomenten hos undersökningens deltagare  (Guha 

& Saraf 2005, s. 464-465, 469, 471-473).  

 

 

Artikeln Heuristic evaluation of interface usability for a web-based OPAC är skriven av 

Mansor Yushiana och Widyawati Abdul Rani, verksamma vid International Islamic 

University i Malaysia. I artikeln redogör författarna för en studie där de undersöker 

användbarheten och tillika användarvänligheten av ett OPAC-systems användargränssnitt. 

Vid design av online kataloger är det av yttersta vikt att systemet är användbart. För brister 

systemet i användbarhet kommer det att leda till att användarna dömer ut OPACen och att de i 

fortsättningen kommer att undvika att använda den. När inte användargränssnittet är nog 

anpassat och användarvänligt konstruerat kan det innebära en barriär mellan systemet och 
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användarna. I praktiken skulle det kunna innebära att användarna bemöts av att 

menufunktionerna inte representerar det innehåll det beskriver (2007, s. 538).  

 

Yushiana och Rani (2007) gjorde en fallstudie där tio universitetsstudenter medverkade och 

de utgick från tre av de tio användbarhetsprinciper som Jakob Nielsen (1993) utarbetat. Några 

av de slutsatser författarna beskriver i artikeln är bland annat det ovan nämnda 

menufunktionerna samt hur viktigt det är att de innehållsbeskriver så korrekt som möjligt. Det 

gäller att se till att användarna inte blir förvirrade och klickar på fel knappar och hamnar fel 

vilket skulle kunna innebära att användarna upplever frustration i interaktionen med systemet. 

En annan betydelsefull aspekt är att viktiga funktioner och tjänster liksom menyer bör vara 

lokaliserade på ett sådant sätt att användarna lätt kan uppmärksamma dem på skärmen. En 

annan sak som är vanligt och svårt att komma ifrån är det datorspråk som ofta förekommer i 

olika datorsystem och i synnerhet de biblioteksrelaterade termer som används i online 

kataloger. Det är mycket vanligt med termer som; ”indexsökning”, ”Nyckelordsökning”, 

”ISBN” etcetera. De är kanske inte så lätta att förstå sig på och användarna saknar 

förtrogenhet med dessa och andra liknande katalogsökningstermer. Ett sätt att göra 

svårbegripliga termer och funktioner i katalogen mer användarvänliga är att låta en 

informationsruta framträda när användaren för muspekaren över ordet eller knappfunktionen. 

Alternativt utöka information och innehållsbeskrivning för varje katalogfunktion så att 

användarna kan läsa sig till det de inte förstår. Det bästa vore om termer och funktioner är 

designade till att vara enkla att använda och precisa i sina beskrivningar av tjänster, vilket kan 

bidra till att undvika alltför stor minnesbörda och alltför hög koncentrationsbelastning som 

kan innebära hinder i navigation och återvinning i systemet (Yushiana & Rani 2007, s. 541, 

545-546).  

 

Det resultat som framkommer i de båda artiklarna här ovan är även av värde för min studie, 

eftersom jag vill kunna dra paralleller och se om mina respondenter uppvisar liknande åsikter. 

De råd och åtgärdsförslag som presenteras är applicerbara i online kataloger i allmänhet, och 

rör mestadels gränssnittets påverkan på användbarheten och användarvänligheten i 

interaktionen av ett OPAC-system. Vilket också kan visa sig nyttigt att reflektera kring 

eftersom jag även undersöker hur användarna upplever online katalogens gränssnitt.   

 

3.2  Problematiken med ämnesordssökningar i OPACs 

I artikeln Subject searching in the OPAC of a special library: problems and issues (2004) 

problematiseras de svårigheter användarna upplever vid ämnessökningar i online katalogen. 

Artikeln är skriven av M.S. Sridhar som är doktorand inom biblioteks- och informations-

vetenskap. Undersökningen visade att den kontrollerade vokabulären och tesaurer försvårade 

användarnas möjligheter att återvinna informationen. De visste inte hur de skulle omvandla 

ämnet i sökfrågor som motsvarade katalogens indexerade ämnesord. Däremot visade en 

tidigare studie från 1985 av Sridhar att användarna hade lättare för att hantera kortkatalogens 

ämnesord än de i online katalogen. Genom online katalogen kunde användarna söka via 

booleska operatorer, alltså kombinera sökord och även söka med KWIC, (Keyword in 

Context), som inte är genomförbart i en kortkatalog. Trots utökade sökmöjligheter genom 

tekniska innovationer föredrog många användare att använda sig av ett enkelt sökfält för 

fritextsökning. För att underlätta för användarna när de genomför ämnessökningar är det 

viktigt att det är god kvalité på indexeringen. Sridhar kommenterar att det i flera tidigare 

studier har visat att OPAC-system ofta saknar nyttiga ämnesordssökningsfunktioner såsom 

ämnesbrowsing och möjlighet för användarna att själva se katalogens tesaurer. Många förslag 

på förbättringar har angetts, bland annat att OPAC-systemet installerar ämnesträd och pekare 
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som visar användarna från att söka på icke-standardiserade ämnesord till deskriptorerna. 

Förslag finns att också utveckla mjukvara och tekniska funktioner så att olika automatiska 

kategorier kan tillföras till OPAC-systemet (Sridhar 2004, s.183, 186-188, 190). 

 

 

Karen Antell och Jie Huang, båda innehar professioner inom bibliografi, konstaterar att 

ämnesordssökning i online kataloger är den mest problematiska metoden i informations-

sökningsprocessen. I artikeln, Subject searching succes: transaction logs, patron perceptions, 

and implications for library kombinerar författarna två undersökningsmetoder för att ta reda 

på varför kataloganvändarna så ofta misslyckas med att använda ämnesordssökningar på ett 

effektivt sätt. Med en transaktionsloggsanalys, där 14 234 söktermer utvärderades, fann Antell 

och Huang att respondenterna sällan använder korrekta och fullständiga ämnesord och att 

sökresultaten genererade i noll träffar, i nästan hälften av försöken. Med den andra 

undersökningsmetoden, observationer och intervjuer med 60 studenter, fann författarna att i 

stort sett alla var ovetande om de många funktioner och tjänster som fanns för att underlätta 

ämnesordssökningar. När problem eller svårigheter uppstod vid sökning för studenterna föll 

det dem aldrig in att de kunde vända sig till bibliotekspersonalen för att få hjälp. Även om det 

blir mer vanligt med sökning på nyckelord, såsom det utförs på exempelvis Google, är det inte 

säkert att användarna återvinner det bästa resultatet, förklarar Antell och Huang. Ibland 

genererar det i noll träffar eller alltför många träffar för att bli användbart. Några användare 

kanske då vänder sig till en referensbibliotekarie för att få hjälp men många gånger ger de upp 

med den tanken att katalogen inte innehåller något relevant material för dem (Antell & Huang 

2007, s. 68, 70).  

 

Antell och Huangs undersökning visar således att ämnesordssökning används mycket 

oregelbundet och att nyckelordssökningar används 14 gånger så ofta som sökning på 

ämnesord. Vid observationerna visade det sig att om deltagarna lyckades hitta rätt ämnesord 

så var det av ren tillfällighet att de snubblade över dem istället för att ha funnit dem via en 

lyckad söktrategi. Men det som författarna upplever som mest oroande är att så många 

studenter helt gav upp sina sökningar när inte OPACen motsvarade deras behov. När några 

studenter i undersökningen inte fann ett lyckat resultat förklarade de att de tänkte fortsätta 

sökningen i Google eller någon annan liknande söktjänst istället. Som avslutning poängterar 

Antell och Huang att eftersom användarna har så stora problem med sina ämnesordssökningar 

vore det värt att utföra ytterligare forskning om både instruktioner för en effektiv användning 

av kontrollerad vokabulär samt utveckla metoder för användarna att lättare förstå innebörden 

av klassifikationskoder och katalogsposters bibliografiska innehåll (Antell & Huang 2007, s. 

73, 75). 

 

Inläsning av tidigare forskning på området visar, liksom dessa båda artiklar i detta avsnitt, att 

de ofta uppstår problem för användarna när de försöker göra ämnesordssökningar i katalogen. 

De saknar ofta kunskap om hur katalogen fungerar och vilka funktioner och sökverktyg de 

bör använda för att återvinna ett fullgott resultat. Det är en aspekt av informationssökningen 

som behöver förbättras för att göra katalogen mer hanterlig och användbar.  

 

3.3  Utvärdering av och kunskapsstudie om online kataloger 

Eric Novotny är bibliotekarie inom klassisk filologi. I sin studie, I Don’t Think I Click: A 

Protocol Analysis Study of Use of a Library Online Catalog in the Internet Age, har även han 

använt en verbalprotokollmetod. Novotnys undersökning är inriktad på den nya generationens 

skickliga och Internetvana studenter för att se hur de hanterar sökning i skolbibliotekets online 
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katalog. Undersökningen bestod av 18 användare, både förstaårsstudenter (noviser) och 

studenter som kommit längre i sin utbildning (erfarna användare). Deltagarna uppmuntrades 

att tänka högt och efteråt intervjuades de för att utforska de metoder och förfaringssätt 

studenterna valde vid utförandena av testuppgifterna. Novotny observerade att 

förstaårsstudenterna inte funderade på de olika sökmöjligheter som fanns, utan gick direkt på 

enkel fritextsökning. De skrollade snabbt igenom träfflistor, och la endast märke till en eller 

två saker i början och i slutet på sidan. De tog sig inte tid att fundera på vad sökresultatet 

egentligen innebar utan valde den första bästa länken som skulle kunna motsvara sökfrågan. 

De var även för snabba i sitt sökbeteende för att lägga märke till andra bibliografiska 

uppgifter som hylluppställningar och lånestatus. De flesta förstaårsstudenterna orkade endast 

titta på en sida med sökresultat. Noviserna visade även förvåning över att katalogen inte 

rankade träfflistorna, som sökmotorerna brukar göra. De mer erfarna studenterna var generellt 

effektivare användare och behövde inte lika lång tid som noviserna per uppgift och var mer 

benägna att klara uppgifterna. Men inte på grund av att de använde sig av avancerade 

sökmöjligheter såsom sökning med booleska operatorer och sökning på ämnesord, utan 

sökning med nyckelord var den mest populära metoden. Däremot begränsade de mer erfarna 

användarna sina inställningar innan sökning vilket kunde innebära en träfflista på femtio 

istället för tusentals. Novotnys studie visar att användarna av bibliotekskatalogen, i hög grad 

är influerad av det sätt sökning och återvinning i sökmotorer på Internet vanligast genomförs. 

Användarna saknade förståelse för hur bibliotekskatalogen fungerade, samt dess 

begränsningar och möjligheter (Novotny 2004, s. 525, 527, 530-533).  

 

 

Eva Abrahamsson och Ingrid Berg är verksamma vid Enheten för bibliografisk utveckling och 

samordning (BUS). De fick i uppdrag av Kungliga biblioteket att göra en litteratur- och 

kunskapsöversikt. Syftet med översikten har varit att göra en sammanställning av de slutsatser 

som tidigare forskning kommit fram till, från 1990-talet och framåt. Således de slutsatser som 

kan anses viktiga och som frambringat generella kunskaper om sökbeteenden vid användning 

av bibliotekskataloger. Redan i början av 1980-talet fanns där kunskap om hur användarna 

sökte information i online kataloger. I Abrahamsson och Bergs kunskapsöversikt konstateras 

det att dessa kunskaper inte genomförts i de kommersiella bibliotekssystemen förrän på 

senare tid. Nu på 2000-talet kan denna tidigare kunskap bevittnas i praktiken i en mängd olika 

användarvänliga funktioner vid ett fåtal bibliotekskataloger och vid några fler söktjänster på 

Internet. Abrahamsson och Berg konstaterar även att det under de senare decennierna har 

publicerats mängder av användarundersökningar men att många har varit av sämre kvalitet. 

Författarna kan även bekräfta detta genom deras redogörelse för ett antal kritiska 

granskningar av tidigare användarstudier (Abrahamsson & Berg 2007, s. 3, 14). 

 

Tyngdpunkten på litteraturstudien har varit att hitta och presentera de viktigaste studierna som 

har genererat i allomfattande kunskaper om människors sökbeteende vid användning av 

bibliotekskataloger. Därmed sammanfattar Abrahamsson och Berg några av de sökbeteenden 

som användarna i studierna uppvisar. Dock ska tilläggas att dessa sökbeteenden inte bara kan 

kopplas till bibliotekskataloger utan kan beröra olika typer av söksystem. Kort och gott önskar 

användarna så lite ansträngning som möjligt i alla sökmoment. De uppvisar även ett genuint 

ointresse för sökprocessen. Vid sökningar på titel/författare misslyckas en fjärdedel och vid 

ämnessökningar misslyckas hälften. Störst svårighet visar användarna vid beteenden som 

berör den kognitiva sidan. Det kan innebära beteenden som svårigheter att komma på 

lämpliga söktermer, problem med att bedöma kvalitén på vetenskapliga källor och/eller svårt 

att avgöra ett exemplars relevans utifrån den information katalogposten ger. Även kunskap 

som användarna för över från ett system till ett annat kan påverka sökningen i 
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bibliotekskatalogen. Exempelvis förväntar de sig att träfflistor ska relevansrankas och att 

katalogerna ska innehålla fulltexter. Användarna förutsätter även att systemet innehar 

stavningskontroll. Utan dessa applicerbara tillägg i bibliotekskatalogens funktioner innebär 

det ett ökat antal sökningar med ett mindre lyckat resultat (Abrahamsson & Berg 2007, s. 14-

15). 

 

I en av Christine L. Borgmans undersökningar, som Abrahamsson och Berg uppmärksammat, 

visar att online kataloger ofta fortfarande liknar de gamla kortkatalogerna men med lite 

förbättrad funktionalitet. De automatiserade katalogerna var först utformade för bibliotekarier 

som redan vet hur en katalog är uppbyggd, hur sökning går till och vad katalogen innehåller 

(Borgman 1996, s. 501). Karen M. Drabenstott konstaterar att användarna kan ha den 

uppfattningen att allt katalogiseras, att allt går att återvinna och få tag i som ett fysiskt 

exemplar. Om noll resultat visas antar de att det sökta inte finns. De tar inte ställning till om 

sökfrågan är rätt stavad eller rätt formulerad (Drabenstott 1991, s. 73). Även Abrahamsson 

och Berg redogör för att användarna ofta har oklara begrepp om skillnaden mellan en katalog, 

ett index eller en bibliografisk referensdatabas (2007, s. 9).  Borgman finner att det behövs 

mer kunskap om användarnas sökbeteenden vid kataloganvändning. Katalogerna innehåller 

inte nog med möjlighet till förståelse för användarnas sätt att möta och interagera med 

systemet. Exempelvis vid ämnessökningar vet kanske inte användaren hur han eller hon ska 

formulera sin sökfråga så att det stämmer överens med katalogens sök- och 

återvinningstjänster, förklarar Borgman (1996, s. 493-494, 496). Trots det verkar användarna 

vara nöjda med online katalogerna. Även de gånger de fått fram ett dåligt sökresultat, 

konstaterar Drabenstott (1991, s. 67). 

 

Abrahamsson och Berg förklarar att undervisning för sökning i bibliotekskataloger inte är en 

framtidslösning. Några studier förespråkar det som en dellösning (2007, s. 16). Marcia J. 

Bates (2003) menar dock att efter undervisning i informationssökning förbättrar de flesta sina 

sökresultat. Men om undervisningen inte är kopplad till ett verkligt informationsbehov faller 

ofta sökningskunskapen snart i glömska (Bates 2003 s. 4).  

 

En annan viktig synpunkt som Abrahamsson och Berg redogör för är den påverkan 

söktjänsterna på Internet har på användarnas sökbeteende. Detta har jag redan berört men vill 

utveckla tankegångarna lite mer. Söktjänsterna på Internet upplevs enkla att använda, de får 

nästan alltid något svar och kommer direkt till informationen och inte bara till en bibliografisk 

referens. Svaren är relevansrankade så bäst träff förmodas komma högst upp på listan av 

träffar. Söktjänsterna erbjuder ofta stavningskontroll, möjlighet till sökning på ordstammar 

och några ger förslag på vidare sökning (OCLC 2003, s. 36).  I och med den utvecklade och 

förhöjda användbarheten och användarvänligheten av dagens söktjänster höjer det 

förväntningarna på att bibliotekskataloger ska erbjuda samma förutsättningar vid 

informationssökning.  

 

Abrahamsson och Berg konstaterar att det fortfarande görs många studier inom detta område 

men som egentligen bara bekräftar tidigare resultat och författarna frågar sig varför. En 

förklaring kan vara att där finns en uppfattning om att de tidigare studiernas genererade 

kunskaper inte längre är aktuella och applicerbara på grund av förändringar i vår interaktiva 

omvärld (Abrahamsson & Berg 2007, s. 15-16). Jag vet inte om det är svaret men jag har 

reflekterat över att vi människor är olika och därmed borde vi ha olika sökbeteenden. Ålder, 

kunskapsnivå och Internetvana skiftar, vilket torde innebära varierad framgång i sökresultat 

och belåtenhet med systemet.  
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Ytterligare en anledning som kan skapa svårigheter för användarna vid sökning i biblioteks- 

och informationssystem är bristen på standardisering. Även de många olika gränssnitt som 

finns kan innebära problem, inte bara för användarna, utan för bibliotekarierna också. 

Frånvaron av standarder gör att det aldrig går att ta för givet hur ett system fungerar. Brist på 

standardisering kan även härröra till det faktum att det helt uppenbart har brustit i samarbetet 

med de kommersiella aktörerna som säljer bibliotekssystemen och med bibliotekskollektivet. 

Abrahamsson och Berg menar också att det har saknats en aktiv hållning från bibliotekens 

sida. Hit in tills verkar de inte ha lyckats föra kunskaperna om ett mer användarvänligt 

förhållningssätt vidare till konstruktörerna av bibliotekssystem. Men trenden kanske är på väg 

att vända för Abrahamsson och Berg exemplifierar några projekt som innebär nya samarbeten 

i arbetet med att förbättra kataloger (2007, s. 15-16).   

 

 

Till sist vill jag förklara att jag är medveten om att några av mina refererade källor är av äldre 

publicerade datum. Jag har försökt att åtgärda detta genom att göra nya informations-

sökningar på mitt forskningsämne utan att lyckas hitta något som kunde ersätta det redan 

befintliga. Dock har andra källor anslutits till litteraturgenomgången medan annat material 

inte tillfört några nyare och bättre slutsatser än de som redan redogjorts för här ovan. 

 

3.4  Uppsatser som undersöker OPAC-användning   

Det finns en del uppsatser skrivna om OPAC-användning och en av dem är D-uppsatsen 

Bibliotekskatalogers användarvänlighet – en usabilitystudie av Umeå Universitetsbiblioteks 

katalog Album. Den är skriven av Ann-Sofie Rönnbäck och utgiven vid Umeå universitet 

2006. Författaren använder den verbala protokollmetoden för sin undersökning och uppsatsen 

har som syfte att undersöka användarvänligheten av Umeå universitetsbiblioteks online 

katalog. Hon vill utvärdera den, fastställa problem och svårigheter och föreslå eventuella 

förbättringar som kan medföra förenklade informationssökningsprocesser till användarna. 

Fem studenter medverkade och fick utföra testuppgifter för att utvärdera online katalogen. De 

resultat som framkommit i Rönnbäcks studie liknar de resultat som framgår av tidigare studier 

inom ämnet. Alltså användarna har svårast för att utföra ämnessökningar, att veta hur de ska 

kombinera sökord, samt hitta rätt sökord. Ingen i Rönnbäcks undersökning visste vad det 

egentligen innebar med att söka på sökord och klassificering och Rönnbäck föreslår en tydlig 

förklaring i katalogen över deras funktion och hur användarna kan söka på dem. Studenterna i 

Rönnbäcks undersökning hade även svårigheter i att veta vad de ska skriva i var och ett av de 

olika fält som exempelvis i gränssnittet för ”Utökad Sökning”. De önskades sig även ett bättre 

hjälpavsnitt som kunde visa konkreta exempel på bra sätt att söka. Sammanfattningsvis visar 

Rönnbäcks undersökning ett behov av mer tydlig information och instruktioner samt konkreta 

exempel på förfaringssätt vid användning av online katalogen. Det skulle innebära en större 

användarvänlighet för dess användare.    

 

Sedan har jag tagit del av en magisteruppsats från BHS, författad av Anna Olsrud och Lena 

Petersson (2000): ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra” – En 

undersökning av en webbaserad bibliotekskatalogs användarvänlighet utifrån användarnas 

perspektiv. Författarna vill ta reda på vilka problem, vilken inställning och hur respondenterna 

beskriver deras användning av LIBRA III:s OPAC på Halmstads stadsbibliotek. Sedan ska 

författarna diskutera sina intervjuresultat utifrån olika aspekter kring människa-

datorinteraktion (MDI) samt jämföra sina resultat med tidigare användarundersökningar av 

äldre datoriserade bibliotekskataloger.  
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Undersökningen visar att respondenterna väljer den sökfunktion som är mest lättillgänglig och 

som de är vana vid att använda och de anser sig vara nöjda med det resultat sökningarna har 

lett fram till. Liksom Rönnbäck fann Olsrud och Petersson att respondenterna i deras 

undersökning hade liknande problem med att formulera sina sökfrågor i likhet med det som 

framgått i tidigare studier om användning av online kataloger. Olsrud och Peterson resonerar 

kring orsaken och finner att förklaringen kan vara att användarna inte vet hur sökningen går 

till. Att de inte känner till vad som innebär med ämnesord och att de missförstår en del av de 

funktioner systemet tillhandahåller. Ytterligare förklaringar kan finnas i att användarna har 

svårt att formulera sökfrågor i till exempel specifika ämnessökningar där de har problem att 

översätta sitt informationsbehov till lämpliga söktermer. Ett annat fenomen som känns igen 

från tidigare studier och som stämmer in på Olsrud och Peterssons undersökning är att det kan 

vara svårt att förstå den bibliografiska posten för att se vad en bok egentligen handlar om och 

för att avgöra om den är intressant. Därför uttrycker respondenterna ett behov av ytterligare 

information om böckernas innehåll i katalogposterna. 

 

Olsrud och Petersson redogör för att deras studie visar att online katalogen är användarvänlig 

i det avseendet att respondenterna är positivt inställda till katalogen och är nöjda med 

resultaten av sina sökningar. Detta innebär att systemet har hög användaracceptans som enligt 

Carl Martin Allwood, är en viktig aspekt på användbarhet för en del forskare (mer om 

Allwoods beskrivning av olika faktorer på användbarhet redogöra jag för i kapitel 4). Om 

katalogens utseende har respondenterna inte haft några egentliga åsikter om, inte annat än att 

de tycker den ser bra ut. Uppsatsförfattarna menar att för nya användare som bara nyttjar de 

enklaste funktionerna, kan katalogen verka enkel och logisk men ju mer användarna försöker 

använda de övriga funktionerna i online katalogen, desto mer inkonsekvent fungerar systemet. 

En annan viktig aspekt utifrån Allwoods användbarhetsfaktorer som påverkar 

användarvänligheten är att användarkompetensen inte är särskilt hög eftersom de flesta av 

respondenterna inte har tillräckliga kunskaper för att nyttja katalogen på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

 

Det finns några fler uppsatser som undersöker online kataloger, men inte så många som har en 

användarundersökning med användarperspektiv. Andra inom ämnet är bland annat fokuserade 

på mer tekniska innovationer som kan appliceras på system för att förbättra dem. Med 

Rönnbäcks uppsats framkom idén att även jag kan utföra testuppdrag med respondenter och 

presentera mitt material på ett liknande sätt. Med användarperspektivet har Olsrud och 

Petersson fått fram användarnas egentliga åsikter. Dessutom diskuterar de utifrån Allwoods 

användbarhetsfaktorer, som jag själv har tänkt ta hjälp av när jag analyserar mitt empiriska 

material.  
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4.  Teoretisk utgångspunkt 
Min teoretiska utgångspunkt är interaktionen mellan människa och dator (MDI). Jag har valt 

MDI eftersom det är OPAC-systemets effektiva funktionalitet (beskrivs i 4.1, andra stycket),  

i samband med biblioteksanvändarnas interaktion med densamma som är i fokus för min 

uppsats. Nedan förklaras i korta ordalag MDI:s grundförutsättningar i forskningssammanhang 

samt om vikten av användbara datorsystem. Utifrån definitionen användbarhet har Carl 

Martin Allwood (1998) fastställt fyra faktorer som är väsentliga för att underlätta 

interaktionen mellan användare och datorsystem. Jag har utformat testuppgifter för några 

användare av online katalogen och som ska få fungera som mätinstrument i besvarandet av 

mina frågeställningar. Vid analys av mitt undersökningsresultat kommer jag att använda mig 

av Allwoods (1998) fyra definierade användbarhetsfaktorer. 

 

4.1  Människa-datorinteraktion (MDI) 

MDI-forskningen är till sin karaktär, i första hand tillämpningsorienterad. Det huvudsakliga 

målet är att finna lösningar på praktiska problem. MDI-forskningen kan även ge resultat som 

är av intresse för andra forskningssammanhang som exempelvis kan bidra med att fördjupa 

vår förståelse för olika aspekter av människans tänkande och problemlösning i komplexa 

lägen. Människa-datorinteraktion kan även ses som en situation där människan har en uppgift 

att lösa. Som nybörjare (novis) kan dessa uppgifter kännas svåra att behärska. Det är både 

primäruppgiften (arbetsuppgiften) tillsammans med själva datorinteraktionen som användaren 

ska klara av (Allwood 1998, s. 135). Ett konkret problem i samhället som forskningen inom 

MDI-området försöker lösa är hur interaktionen mellan människa och dator kan förbättras. 

Forskningsområdet har lett till en tvärvetenskaplighet där bland annat forskare från psykologi 

och datalogi kan anses ha bidragit med mycket värdefull kunskap till MDI-forskningen 

(Allwood 1998, s. 133).  

 

Människan blir alltmer beroende av datorn, i nästan allt vi företar oss. För att datorn ska 

kunna utföra de tjänster vi önskar så gäller det att samspelet mellan användare och dator 

fungerar. Viktigt är även betydelsen av användarvänliga och användbara datorsystem, för utan 

det, försvårar det samspelet mellan människa och dator och de mål och de uppgifter som ska 

utföras. Vi vill helst inte ägna oss åt problem som kan uppstå via programmet eller datorn i 

sig. Det är ofta även vanligt att arbetsuppgiften har som syfte att datorprogrammet ska hjälpa 

oss att höja produktiviteten. För att åstadkomma det är det även nödvändigt att göra en 

verksamhetsanalys för att kartlägga de verksamheter och informationsflöden som finns i 

organisationen samt den information en arbetstagare behöver tillgång till för att kunna utföra 

sina olika arbetsuppgifter. Gradvis har insikten inom forskningssfären ökat till en 

medvetenhet om att programmet även behöver ha en god användbarhet för att kunna hjälpa 

oss höja produktiviteten. Om inte programmet går att använda på ett effektivt sätt, spelar det 

ingen roll hur god funktionalitet programmet har om inte användbarhetsfaktorn är tillräckligt 

hög. Det som avgör produktiviteten är interaktionen mellan programmets funktionalitet, 

programmets användbarhet och i den utsträckning informationsbehovet hos användaren har 

tillgodosetts (Allwood 1998, s. 7-8, 10).  

 

Liknande definitioner på användbarhet har Alan Dix med flera, uttryckt i boken Human-

computer interaction. De beskriver tre preciseringar på ordet ”use” som alla tre bör finnas 

med i en produkt för att systemet ska kunna sägas vara framgångsrikt. De tre orden är 

”useful”, ”usable” och ”used” och åsyftar på att ett system bör vara praktisk, bra och lämplig 

på att klara av vad som förväntas av det. Nästa aspekt innebär att systemet bör vara användbar 
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och användarvänlig på så sätt att produkten är lätt och naturlig att använda, utan onödiga 

fallgropar. Den sista aspekten innebär att systemet används för att personer vill använda det 

(Dix et al. 2004, s. 5).      

 

Dix et al. har även kategoriserat några principer vilka kan appliceras på ett interaktivsystem 

för att befrämja dess användbarhet. Den första principen, inlärning, kan beskrivas efter hur 

noviser möter ett lätthanterligt interaktionssystem för första gången. Om dessa lyckas med sin 

uppgift och därefter fortsättningsvis klarar uppdragen på ett effektivt sätt är produkten 

användbar. Den andra principen gäller flexibilitet och Dix et al. beskriver de mångfaldiga sätt 

som användare och interaktionssystem kan byta information. Användaren kan exempelvis 

utföra flera uppgifter samtidigt, systemets artificiella begränsningar och inställningar kan 

kringgås och systemet kan modifieras och anpassas efter dess användare (Dix et al. 2004, s. 6, 

260, 266).  

 

Bo Sundgren beskriver omständigheter som berör användbarhetsfaktorer i texten Vi vill ha ett 

användarvänligt och flexibelt system! – Att utforma system med delvis motstridiga och okända 

syften. Första delen av titeln avslöjar den ungefärliga innebörden på de önskemål beställare av 

interaktionssystem ställer till systemleverantörer. Sundgren menar här att hittills har 

informationssystem varit för dåligt anpassade för viktiga användarbehov. För att ett system 

ska vara användarvänligt, förklarar Sundgren, är det meningen att i stort sett vem som helst 

ska kunna lära sig att hantera produkten på ett säkert och på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Flexibilitet är en annan viktig aspekt för att göra en produkt användarvänlig och därmed 

användbar. Sundgren redogör för att en van användare kanske vill gå sina egna vägar, kunna 

ta genvägar i programmet och inte känna sig helt styrd av systemet (Sundgren 1996, s. 33, 

35).  

 

Tillbaka till Dix et al. och den tredje och deras sista definierade användbarhetsprincip som 

kallas ”robustness” och beskrivs som de särdrag i systemet som kännetecknas och ger stöd för 

användaren att göra de rätta besluten för att kunna uppnå värdefulla och framgångsrika mål. 

Även i den grad systemets funktioner och tjänster kan ge stöd för alla de tänkbara uppgifter 

som användaren önskar utföra och på ett lätthanterligt och begripligt sätt (Dix et al. 2004, s. 

260, 270).  

 

Det finns alltså många definitioner av användbarhet när det kommer till interaktionen med 

datorsystem, som jag alldeles nyss givit exempel på. Jag ska också redogöra för Carl Martin 

Allwood definition av användbarhet som han framställer i sin text. Han beskriver 

användbarhet som en interaktiv egenskap vilket innebär att ett programs användbarhet 

bestäms av olika egenskaper i användningssituationer, samt dessa egenskapers samverkan. 

Viktiga är egenskaper hos programmet, uppgiften och de berörda användarna, men även andra 

situationer vid användning kan ha betydelse. Allwood skisserar upp vad han anser vara 

åtminstone fyra olika faktorer som tillsammans avgör ett programs användbarhet: 

Anpassning, Användarvänlighet, Användaracceptans och Användarkompetens (1998, s. 10-

11). 

 

Anpassning enligt Allwood innebär att programfunktionerna är utformade så att de så 

optimalt som möjligt följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. 

Exempelvis kan ett program utvecklas speciellt för en arbetsplats där uppgiftens karaktär och 

syfte, på förhand är bestämd vilket ofta gör det tydligare och lättare att förverkliga (1998, s. 

11). I testuppgift 1 och 2 undersöks ”vanliga” respektive lite mer ”ovanliga” sök- och 

interaktionsmoment för att se hur katalogens struktur hjälper användaren lösa sina uppgifter. 
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Testuppgift 3, 6 och 7 berör anpassningsbara funktioner via ”Mina sidor” i online katalogen. 

Uppföljningsfrågorna 2, 3, 5 och 6 berör menufunktioner, andra funktioner och inställningar. 

Här frågar jag efter respondenternas tankar kring och åsikter om dessa faktorer som kan 

påverka hur anpassningsbar online katalogen uppfattas vara. 

 

Efter det att den sista användbarhetsaspekten har redogjorts för kommer en diskussion kring 

hur ett programs användbarhetsaspekter kan mätas eller bedömas, (se sista stycket på sida 15). 

  

Allwood menar att användarvänlighet ofta definieras vagt och oprecist. Istället avgränsar 

Allwood här användarvänlighet i ett antal olika aspekter. En aspekt är åtkomlighet. Helt 

grundläggande eftersom användaren måste ha tillgång till programmet för att kunna använda 

det. Det kan vara en terminal eller en dator som måste vara tillgänglig för att kunna arbeta på. 

Här hör också till att dator (eller server) inte befinner sig ur funktion (ligger nere) eller att 

användaren behöver mötas av orimligt långa svarstider. För tar arbetsuppgifter för lång tid 

eller inte förväntas kunna genomföras, tvingas nog användaren vända sig till en annan 

arbetsmetod. Aspekten åtkomlighet är även aktuell inom ett program där användaren bör ha 

möjlighet att integrera effektivt mellan programmets olika delar (Allwood 1998, s. 12).  

 

Om vi skulle beakta aspekter som kan antas vara gemensamma för de allra flesta användare 

av det aktuella programmet är det viktigt att programmet ställa förenliga krav och dessutom 

ge stöd för användarens sätt att fungera mentalt. Mera konkret beskrivet bör inte programmet 

kräva för stor minnesbörda för att användaren ska kunna komma ihåg aspekter som är 

nödvändiga för att kunna interagera med programmet. Programmet ska kunna hjälpa 

användaren att komma vidare genom förslag på alternativa tillvägagångssätt och inte kräva 

svar som direkt strider mot användarens förkunskaper. Allwood ger en introduktion till 

användares minnespsykologi och tänkande i kapitel 2 och 3 i sin text. Allwood menar att det i 

denna aspekt behövs en viss kännedom för att kunna se till att programmet ger stöd för och 

inte strider mot användarens mentala processer (Allwood 1998, s.12). Testuppgift 5 berör 

denna aspekt på användarvänlighet eftersom fler interaktionsmoment ska genomföras som 

kan bedöma katalogens möjlighet att inte kräva för stor minnesbörda hos användarna. 

 

Individualisering är en annan viktig aspekt av användarvänlighet. Allwood menar att det finns 

mycket som är gemensamt för människors sätt att fungera mentalt, ändå är det mycket som 

skiljer oss datoranvändare åt. Desto mer programmet kan ge stöd åt olika typer av användare 

som har till uppgift att interagera med programmet, desto större är chansen att det passar den 

enskilde användaren. Ett mått på individualisering kan vara när användaren har möjlighet att 

ändra på vilket språk programmet presenterar sin information på. Eller om användarna har 

möjlighet att välja svårighetsgrad på informationstexter för att göra det lättare att förstå för 

vissa eller förhöja kunskapsnivån hos andra. Allwood menar dock att det inte alla gånger är 

lämpligt att sträva efter total individualisering i största möjliga grad. För stora valmöjligheter 

kan tänkas leda till en dålig interaktionsmiljö. En förändring av en programfunktion kanske 

bara passar en enskild individ och inte arbetsgruppen i stort. Allwood bearbetar skillnader 

mellan individer ytterligare i kapitel 3 och 6 i sin text (1998, s. 12-13). I testuppgift 3, 6 och 7 

undersöks några föränderliga valmöjligheter som låntagare med pinkod kan lägga till.    

 

Den sista och viktiga aspekten av användarvänlighet som Allwood redogör för är den kvalité 

av funktionen hjälpresurser som programmet tillhandahåller. När problem uppstår för 

användaren bör det finnas effektiva hjälpresurser tillgängliga som kan bistå användaren att 

utföra sin uppgift. De allra viktigaste hjälpresurserna är att kunna ta hjälp av andra människor, 

(kollegor eller experter) eller att där finns pappersdokumentation, (instruktionsmanualer eller 
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olika slags lathundar). Programmets egen hjälpfunktion eller andra programfunktioner som är 

av stödjande karaktär kan också vara av vikt. Mer om hjälpresurser behandlas i kapitel 4 och 5 

i Allwoods text (1998, s. 13, 53). I testuppgift 3 finns ett moment där det uppmuntras att ta 

hjälp av online katalogens hjälpavsnitt. 

 

Enligt Allwood är den tredje faktorn för användbarhet av program användaracceptans som 

innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och är motiverade att använda 

det. Om motivation och välvilja saknas finns risken att användaren inte lär sig att använda 

programmet eller inte använder programmet fast han eller hon vet hur. Uppfyller inte 

programmet en godtagbar användaracceptans kan det även finnas risk för att programmet 

används slarvigt och på ett likgiltigt sätt. Det kan leda till att arbetsuppgifter tar längre tid att 

genomföra eller fel begås som normalt sett kunnat undvikas. Allwood redogör för att större 

användbarhet hos systemet höjer effektiviteten i nyttjandet av systemet. Det är även mycket 

troligt att det därmed efterföljer ekonomiska fördelar för organisationen. Mer användbara 

system kan förutom effektivare arbete även leda till ett större antal nöjdare användare som 

visar större belåtenhet över sitt arbete. Vid systemutvecklingsarbetet eller utbildning på 

systemet kan användarnas motivation att delta på ett konstruktivt sätt påverkas om 

användaracceptansen är låg (Allwood 1998, s. 13, 114-115). Vid de inledande frågorna, innan 

testuppgifterna, frågar jag efter hur ofta respondenterna använder katalogen vilket kan visa på 

hur motiverade de är att använda den. I uppföljningsfråga 7 kan svaren visa på vad som 

eventuellt motiverar dem att använda katalogen.  

 

Ett datorprograms utvecklings- eller införandeprocesser avgör programmets eller systemets 

funktionalitet, användbarhet och anpassning till användarnas informationsbehov. Ett programs 

utveckling brukar antingen ske för en allmän marknad (de benämns som generiska program), 

eller för en viss organisation. Vid utveckling av generiska program är det viktigt att identifiera 

tillämpbara delar som resulterar i användbarhet för programmet samt ta reda på att det 

innehåller relevanta programfunktioner. Med hjälp av användartester kan program-

dokumentation och datoriserade hjälpresurser preciseras. För att kunna göra användartester 

behöver målgrupper identifieras. Vilket kan visa sig bli svårt om programmet vänder sig till 

en allmän marknad. Vid nyutveckling av ett program till en specifik organisation är 

användargruppen troligen redan identifierad. Här är då viktigt att ge ordentlig information och 

utbildning. Det är även viktigt att få god acceptans av användarna av programmet så att även 

en verksamhetsanalys kan genomföras för att kunna ta ställning till hur programmet ska 

anpassas till den aktuella organisationen (Allwood 1998, s. 107, 109).  

 

Den fjärde och sista faktorn som Allwood definierar är användarkompetens vilket innebär 

att användaren bör ha tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera 

med systemet på ett effektivt sätt. För att lyckas med det krävs en effektiv utbildning på 

systemet. Allwood menar att utbildning på olika applikationsprogram som erbjuds användare 

kunde vara betydligt bättre. I kapitel 6 i sin text diskuterar Allwood mer om utbildning av 

användare (Allwood 1998, s. 13). Vid de inledande frågorna undrar jag över respondenternas 

Internetvana. Testuppgift 2 (indexsökning), 4 (negativ återvinning), 5 (navigering i flera 

moment) och 7 (nyhetsbevakning med begränsningsval) bör kunna visa hur effektivt 

respondenterna interagerar med systemet.   

 

Användbarhetsaspekter som gäller för själva programmet kan bedömas utifrån den tid det 

rimligen bör ta för inlärning av och utförande av olika uppgifter i programmet. Rimlig 

inloggningstid för nybörjare och antal fel vid uppgiftsutförande som värderas utifrån en 

kortare eller längre bekantskap med systemet. Här hör även användarnas acceptans av 
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systemet, deras värdering av användarvänligheten och förståelse av programmet och dess 

uppbyggnad. Även användbarheten på programmets olika delar tas ställning till vid 

konstruktionen av och resultatet av en organisations verksamhetsanalys. På liknande sätt kan 

en specifik hjälpfunktion bedömas utifrån användbarhetsaspekter. Exempelvis nivån på 

framgången att hitta relevant hjälpinformation för en given svårighet, hjälptextens 

begriplighet och de angivna lösningar som föreslås kan genomföras med framgång (Allwood 

1998, s. 123). 

 

 Allwood säger:  

 
Var och en av de angivna användbarhetsaspekterna bör anges i termer av 

hur aspekten konkret tar sig uttryck. Man måste göra klart hur den aktuella 

egenskapen skall mätas och bedömas. Detta brukar i beteendevetenskaperna 

kallas för att man operationaliserar ett begrepp eller en aspekt som man  

tidigare enbart talat om på teoretisk nivå. (Allwood 1998, s. 123) 

 

Allwood redogör för formuleringen av användbarhetsmål där det vid varje 

användbarhetsaspekt bestäms vilket värde mätningen av användbarhetsaspekten måste visa 

för att resultatet ska anses vara acceptabelt. Varje användbarhetsmål måste vara utförligt 

formulerat för att kunna avgöra om målet har förverkligats eller ej. I beskrivningen av 

användbarhetsmål bör där även anges vilka användare som avses delta och vilka uppgifter 

som ska genomföras. Om användbarhetsmålet inte uppnås är det viktigt att fastställa vilka 

åtgärder som ska vidtas för att förbättra användbarhetsaspekter i systemet (Allwood 1998, s. 

124). 

 

Ett användbarhetsmål för exempelvis upplevd användarvänlighet kan formuleras så att 

användarna får ange sin uppfattning av programmets användarvänlighet genom att bedöma 

den enligt en skala. Skalan kan exempelvis formuleras i fem steg; mycket, ganska, 

någorlunda, lite, dålig- användarvänlig. Målet kan vara att 90 procent av de tillfrågade 

uppger/skattar programmet som mycket eller ganska användarvänligt. Vid värdering av 

hjälpfunktioner kan den mätas utifrån hur framgångsrikt användaren lyckats fått hjälp att 

komma ur sin svårighet med programmet. Utifrån fler kriterier på framgång eller icke 

framgång vid interaktion av hjälpresurser kan ett visst procentmål fastslås.  På liknande sätt 

kan konkreta mätmetoder vid programundervisning och rådgivning utföras (Allwood 1998, s. 

124-125).  

 

För att lyckas komma närmare en relevant förståelse av online katalogens funktionella 

effektivitet, alltså hur rimligt i förhållande till användbarhetsaspekterna katalogen upplevs 

vara av några användare och vid ett flertal användarinteraktioner visar sig vara. Till min hjälp 

har jag inledande intervjufrågor, testuppgifter och uppföljningsfrågor som det är tänkt att 

respondenterna ska svara på och utföra. Jag kan även dra nytta av de observationer jag kan 

göra under intervjusessionerna, exempelvis hur de beter sig när deltagarna uppmuntras tänka 

högt medan de interagerar mellan de olika funktioner och tjänster som testuppgifterna 

föreskriver. 
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5.  Metod  
I detta metodavsnitt beskriver jag hur undersökningen genomförts och diskuterar den valda 

metoden utifrån dess relevans för forskningsfrågan samt de eventuella problem som kan 

uppstå i samband med att undersökningen berör samspel med intervjupersoner. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för mitt tillvägagångssätt vid analysarbetet.  

 

5.1  Val av metod 

Min första tanke var att använda mig av en kvantitativ användarundersökning där enkäter 

skulle delas ut för att utröna ett större antal åsikter från online kataloganvändare. Men allt 

eftersom jag började läsa in mig på uppsatsämnet fastnade jag för en mer kvalitativ 

undersökningsmetod.  Syftet formulerades till att utvärdera den effektiva funktionaliteten i en 

specifik online katalog där jag undersöker hur några användare interagerar med systemet i 

olika moment. Så med tanke på syftet och att jag valt att formulera mina frågeställningar 

utifrån Allwoods (1998) fyra användbarhetsaspekter beslutade jag mig för att göra kvalitativa 

intervjuer. 

 

Enligt Jan Trost utmärks kvalitativa intervjuer bland annat av att när forskaren ställer enkla 

och raka frågor genererar dessa frågor i komplexa och innehållsrika svar. Vilket kan 

frambringa ett rikt material som forskaren kan finna många intressanta åsikter, mönster och 

andra skeenden i (2005 s. 7). Jag anser att denna undersökningsmetod passar bäst för min 

studie med tanke på hur jag formulerat mitt syfte och mina frågeställningar. Förhoppningsvis 

ska det generera i ett rikt material när jag tar del av några bibliotekskatalogsanvändares tankar 

och åsikter vid interaktionen med online katalogen. Vid genomläsning av tidigare forskning 

inom ämnet fann jag att en annorlunda undersökningsmetod med ett användarperspektiv som 

ofta användes framgångsrikt. Metoden kallas verbalt protokoll och är den vanligaste 

undersökningsmetoden när det är fråga om utvärdering av interaktionssystems användbarhet 

och användarvänlighet. Det finns få förfaringsalternativ inom denna metod. Den vanligaste är; 

medverkande ”tänka-högt” protokoll, som innebär att deltagarna verbaliserar sina tankar högt 

medan de utför uppgifter som har som mål att utvärdera en artefakt, alltså ett 

interaktionssystem (Van den Haak, de Jong & Schellens 2004, sidnumrering saknas). 

Undersökningsdeltagarna utför alltså olika testuppgifter och svarar på frågor samtidigt som de 

interagerar med något slags interaktionssystem som är tänkt att utvärderas för att få svar på 

hur användarvänligt systemet är för dess brukare. Forskaren/forskarna har här även möjlighet 

att framföra förslag på vilka eventuella åtgärder som bör göras för att förbättra systemet.  

 

Med den beskrivning som Van den Haak et al. redogjort för och de resultat de presenterat i 

sina undersökningar i tidigare forskning tror jag att jag kan få fram ett intressant och 

innehållsrikt material om jag utför samma undersökningsmetod. Jan Trost menar också att: 

”… intervjuaren skall sträva efter att få svar på frågan hur snarare än på frågan varför. 

Intervjuaren skall försöka förstå den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och 

sätt att handla eller bete sig.” (Trost 2005, s. 33). Vilket jag tror jag kan uppnå om mina 

respondenter uppmuntras till att tycka till och tänka högt medan de utför de testuppgifter jag 

sammanställt. Samtidigt kan jag observera deras förfaranden, och deltagarna kan mer aktivt 

interagerar med systemet vilket förhoppningsvis kan ge svar på vad användarna anser och vad 

de eventuellt finner för svårigheter med att använda online katalogen. 
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5.2  Urval 

Urvalet av deltagare skedde genom tips från bibliotekspersonal och via de inköpsförslag från 

bibliotekets användare som kommit in till biblioteket via mejl från online katalogen. Eftersom 

det är bibliotekets online kataloganvändare jag är intresserad av att intervjua tycker jag att det 

är en effektiv metod för att få tag i deltagare till undersökningen. Alternativt hade jag fått 

ställa mig i biblioteket och fråga var och varannan vuxen besökare om de brukar använda 

online katalogen för att sedan höra om de önskar delta i min undersökning. Så i stället tog jag 

kontakt med de online kataloganvändare som jag fått tips om, över telefon, förklarade kort 

vad undersökningen gick ut på och vi gjorde upp om tid och plats för intervjuerna. I vilken 

grad de utvalda är mer eller mindre vana kataloganvändare har jag inte än möjlighet att 

bedöma, men jag torde anta att deltagarnas vanor i kataloganvändning kan påverka resultatet 

av undersökningen.  

 

Antalet intervjusessioner blev sammanlagt sju stycken. De var sex kvinnliga deltagare och en 

manlig i åldrarna 21 till 70 år. Fördelningen av kön var inte något medvetet och jag har inga 

intentioner att resultatet skulle genomsyra något genusperspektiv, utom önskemålet var att få 

ta del av några av de vuxna användarnas eventuella svårigheter och upplevelser av att 

använda bibliotekets online katalog i allmänhet. Dessutom är intervjuantalet för litet för att 

det ska kunna gå att göra några generella slutsatser i stort.  

 

Rekommendationerna är att ha fem till tio informanter/respondenter vid en undersökning med 

kvalitativa intervjuer och enligt Jakob Nielsen
1
 (1994) kan det med den verbala 

protokollmetoden räcka med fyra till fem deltagare för att få fram 75 procent av de 

användningssvårigheter som system uppvisar och Nielsen menar vidare att det är ett rimligt 

mål att nöja sig med att upptäcka 75 procent. Nielsen anser också att det inte är värt besväret 

att använda sig av fler än sex till sju respondenter, när syftet med undersökningen är att få 

fram utvärderingsmaterial som ska bidra till framtida korrigeringar av systemet (s. 393). 

 

5.3  Utformning av verbalt protokoll 

Som grund för intervjusessionerna har jag skapat ett verbalt protokoll som baserar sig på mitt 

syfte och mina frågeställningar. Mina kvalitativa intervjuer följer en mer standardiserad och 

strukturerad form, vilket kan skönjas när jag i nästa stycke beskriver min utformning av 

intervjuformuläret. Med standardisering beskriver Jan Trost till vilken grad frågorna är 

desamma och med hög grad av standardisering innebär det att situationen är densamma för 

alla de intervjuade. Med en strukturerad intervjuform menas vanligen att frågorna i en intervju 

eller i ett frågeformulär har fasta svarsalternativ. Frågan anses ostrukturerad om 

svarsmöjligheterna är öppna (Trost 2005, s. 19-20).  

 

Jag har planerat att mina undersökningsdeltagare först kommer att få fylla i ett enkätliknande 

formulär med frågor som delvis rör bakgrundfakta såsom ålder, kön och utbildningsnivå samt 

frågor som rör Interneterfarenhet och hur ofta de använder online katalogen. De tre sista 

frågorna i bakgrundfakta ställer jag för att sedan kanske kunna se om en eventuell pågående 

utbildning gör att deltagarna är mer vana att söka kurslitteratur i bibliotekskataloger samt 

                                                 
1
 Jag har bara stött på Jakob Nielsen som förespråkar denna praxis. Däremot har jag vid inläsning av litteratur 

inom metod och inom uppsatsämnet stött på författare som både håller med och andra som inte tycker att 

metoden stämmer. Samt andra författare som beskrivit och använt Nielsens referens i deras motiveringar. Jag har 

även läst att Nielsen vid ett senare tillfälle har lagt till med att var och en får göra en egen bedömning om vad 

som vore ett tillräckligt antal informanter/respondenter som medverkar i deras undersökningar. 
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annan erfarenhet av sökning på Internet samt om hur ofta de besöker online katalogen kan 

påverka interaktionen och resultatet av undersökningen.  Sedan är det tänkt att 

intervjupersonerna ska medverka i var sitt testuppdrag där färdigkonstruerade testuppgifter är 

sammanställda till dem. Testuppgifterna är sju till antalet och där får respondenterna söka på 

exemplar av olika medier såsom böcker och ljudböcker med information om hyllplacering, 

återlämningsdatum, inläsare och vilken biblioteksenhet som har exemplaret där författare och 

titel är känt på förhand. Deltagarna ska även få göra omlån, reservera, lägga till e-postadress 

och ändra personliga uppgifter på det fiktiva lånekortet som de kommer att ha till sitt 

förfogande för att kunna lösa en del av uppgifterna. De kommer även att få göra avancerad 

sökning, söka på ämnesord och prova att lägga in personliga val av mediebevakning av 

nyinköpt bestånd. Dessa uppgifter är till för att jag ska kunna se hur några av Bodens 

stadsbiblioteks användare upplever online katalogen och hur dessa funktioner fungerar för just 

dem. Jag vill ta reda på hur deltagarna beter sig när de möter något nytt i 

navigeringsfunktioner och gränssnitt, hur OPAC-systemet fungerar i allmänhet och om det 

förekommer svårigheter, hur respondenterna reagerar och interagerar för att lösa problem.  

 

Det verbala protokollmomentet avslutas med åtta uppföljningsfrågor där jag undrar om 

deltagarna upplever några svårigheter med att använda online katalogen, om där saknas något 

viktigt och om de har några förslag på förbättringar. Jag frågar även om deras åsikter på 

gränssnitt och menufunktioner, vad de använder katalogen till och om de provat avancerad 

sökning förut. Deras svar är tänkt att komplettera informationen och allt sammantaget 

kommer förhoppningsvis att besvara de frågeställningar jag har. Uppföljningsfrågorna kan 

även visa sig ge nyttiga funderingar och svar, speciellt när interaktionen och intrycken av 

online katalogen ligger färskt i minnet hos respondenterna. 

 

Innan jag planerade in intervjusessionerna genomförde jag en pilotintervju för att se om något 

med frågeformuleringarna var oklara och hur lång tid, ungefär, sessionerna skulle ta i anspråk 

per deltagare. Jag var noga med att formulera testuppgifter och uppföljningsfrågor så att de 

bygger på mitt syfte och mina frågeställningar. Efter pilotintervjun, som fungerade bra, med 

några få förslag på tydligare ordförklaringar och lite omkastning på en uppgiftsbeskrivning, 

var testformuläret klart att användas. Pilotintervjun tog cirka 30 minuter och det innefattade 

den första delen, alltså ifyllandet av de enkätliknande frågorna och genomförandet av 

testuppgifterna. Provrespondenten hade inte några andra, övriga åsikter om katalogen vid 

besvarandet av uppföljningsfrågorna. Men besvarande av uppföljningsfrågorna borde ta allt 

från tio minuter till en halvtimme extra. 

 

5.4  Intervjusituationen 

Platsen för intervjun ska vara i en miljö som är så ostörd som möjligt, skriver Jan Trost. Det 

ska inte finnas några lyssnare och personen som ska intervjuas ska kunna känna sig trygg i 

den miljö forskaren har valt. Den intervjuades bostad är säkert tryggt nog men vardagliga 

situationer kan uppstå som gör att intervjun störs. Forskarens egen bostad är praktiskt taget 

uteslutet eftersom den intervjuade direkt kommer i underläge, och forskarens arbetsrum kan 

också innebära störningar som försvårar intervjusituationen. Men de flesta platser som är att 

välja bland innebär både för- och nackdelar, konstaterar Trost (2005, s. 44-45). Beaktande av 

dessa råd kom jag fram till att genomgöra samtliga intervjusessioner i ett kontorsrum i den 

administrativa avdelningen på Bodens stadsbibliotek.  

 

Biblioteket är en bra plats att mötas för att presentera sig och talas vid eftersom lokalerna är 

kända för deltagarna och de är vana att besöka biblioteket. Dessutom blir anknytningen till 
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undersökningen ett sätt att överbrygga det faktum att vi inte har möjlighet att träffas på en 

neutral plats. Kanske deltagarna skulle kunna sitta vid en Internetuppkopplad dator som finns 

tillgängliga i biblioteket, men där skulle vi inte ha fått sitta ostörda eftersom det är hårt tryck 

på dessa datorer och där det hela tiden cirkulerar besökare. Dessutom kan denna 

intervjumetod väcka nyfikenhet hos andra biblioteksbesökare som kan få undersöknings-

deltagarna att känna obehag. Istället fann jag att om vi lånade ett oanvänt kontorsrum kunde 

vi få sitta ostört, vi skulle då ha tillgång till dator, Internetuppkoppling och skrivbord för att 

anteckna svar. Jag skulle då också lättare kunna föra anteckningar och observera samt ordna 

med ljudinspelning om deltagarna ville acceptera att jag tar hjälp av det. Vi hade även kunnat 

träffas hemma hos var och en av respondenterna men jag ville inte att det skulle kännas som 

jag klampar in på deras privata sfär för något som jag beräknat bara skulle ta cirka en timme i 

anspråk och med tanke på de förutsättningar och hjälpmedel som behövs för uppgiften, fann 

jag att kontorsrum på biblioteket skulle fungera smidigast för alla parter. Däremot försökte jag 

vara så tillmötesgående som möjligt och lät deltagarna själva bestämma när intervjun helst 

skulle genomföras, när det passade dem bäst, någon gång under de tio dagar jag skulle befinna 

mig kvar på orten, samt att tidpunkten borde läggas någon gång under de timmar biblioteket 

har öppet, vilket kunde sträcka sig till 8-9 timmar om dagen. 

 

Jag förklarade undersökningens syfte för deltagarna samt att intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och att deras identiteter kommer att vara anonyma. Jag informerade 

dem om att de kan känna sig fria att avbryta intervjun när som helst. Min roll fick en 

medverkande karaktär under tiden deltagarna utförde sina testuppgifter. Jag ville kunna 

diskutera, kommentera och hjälpa till med att förklara om något i instruktionerna var oklart. 

Jag uppmuntrade respondenterna till att komma med funderingar, åsikter och spontana 

reflektioner, allteftersom de arbetade med testuppgifterna. Som avslutning på intervjuerna 

delades en liten gåva ut till var och en av respondenterna som ett tack för deras medverkan. 

 

Eventuell problematik av val av intervjumetod, kan vara att deltagarna kan känna obehag vid 

att behöva utföra uppgifter. Att de upplever det vara ett test och att deras prestation kommer 

att bedömas utifrån det resultat de kan ge. Deltagarna kan även känna att de vill vara till lags 

och svara på de frågor och uppgifter på ett sådant sätt som de tror att jag vill ha svaren. De 

kan även känna det svårt att tänka högt till en främmande person och ha svårt för att komma 

med åsikter eller kritik rakt mot mitt ansikte. Även min roll som observatör kan kännas 

överhängande och stressande. Deltagarna kan komma att uppleva flyktkänslor, att de bara 

snabb vill bli klar och komma bort därifrån. Även platsen för intervjun kan kännas oangenäm 

för deltagarna eftersom vi kommer att behöva sitta enskilt, i ett kontorsrum, som jag redan 

nämnt. Där måste finnas en dator med Internetuppkoppling och arbetsyta för att kunna fylla i 

uppgiftsformuläret. Jag har beaktat denna problematik inför planerandet och utförandet av 

min användarundersökning. 

 

5.5  Tillvägagångssätt vid analys 

Av samtliga bandinspelningar av intervjusessionerna har jag texttranskriterat materialet, 

intervju för intervju. Detta gjorde jag så snart inpå efter intervjuerna som möjligt för att lättare 

kunna påminna mig saker jag observerat under tiden respondenterna utförde sina 

testuppgifter. Kanske för att föra in några intressanta noteringar i marginalen. Jag har försökt 

låta respondenternas åsikter, tankar och svar så ordagrant som möjligt få färga innehållet i 

transkriptionen. Det har även fått följa med i beskrivningen i resultatredovisningen. Vilket 

medför att redogörelsen i resultatredovisningen många gånger kan upplevas som talspråkig 
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och i avsaknad av meningsbyggnad. Men jag har dock ansett att det kan göra att läsaren får en 

tydligare bild av hur intervjusituationerna upplevdes av respondenterna.  

 

Den innehållsmässiga analysen av intervjumaterialet skedde i två steg. Först lyssnade jag på 

varje intervju några gånger. Repeterade vissa sekvenser oftare, om jag exempelvis funderade 

på att citera respondenten, eller om det var något jag behövde förtydliga för mig själv innan 

jag lät anteckna intervjuerna. Jag transkriberade intervjuerna uppgift för uppgift, såsom 

intervjuformuläret var uppdelat, med inledande frågor, testuppgifter och avslutningsvis 

uppföljningsfrågor. Sedan vidtog ett jämförande arbete genom att sammanställa var och en av 

respondenternas åsikter, tankar och svar, i uppgift för uppgift. Detta för att jag ämnade 

redovisa resultatet på så vis. Mitt metodval och arbetssätt har gjort att jag har fått ett mycket 

innehållsrikt material utan några direkta svårigheter med att kategorisera svaren. 

 

Analysen sker allra främst utifrån den teoretiska utgångspunkt jag använder. Följaktligen 

Allwoods (1998) fyra användbarhetsaspekter. Allwood menar att användbarhetsfaktorn 

behöver vara tillräckligt hög för att programmet ska kunna användas på ett effektivt och 

funktionellt sätt. Syftet har således varit att utvärdera den effektiva funktionaliteten i en 

specifik online katalog där jag undersöker hur några användare interagerar med systemet i 

olika moment. 
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6.  Bibliotekssystemet Book-it 5.0 
I detta kapitel följer en beskrivning av bibliotekssystemet Book-it och de möjligheter OPAC-

systemet i version 5.0 erbjuder användarna på Bodens stadsbibliotek. Sedan följer 

demonstrationer på skärmbilder med korta beskrivningar av några utvalda funktioner och 

tjänster som Bodens online katalog har. Förhoppningsvis kan dessa skärmbilder underlätta för 

läsaren att förstå det gränssnitt som mina respondenter mötte vid intervjusessionerna när de 

utförde sina testuppgifter.  

 

6.1  Book-it 

Book-it är ett bibliotekssystem, från grunden utvecklat i samarbete med biblioteken som 

numer ägs av företaget Axiell. Book-it-systemet finns på mer än 200 kommunbibliotek, 

högskolor, grund- och gymnasieskolor i Sverige och i övriga Skandinavien. På Axiells 

hemsida beskrivs det att det är biblioteksanvändarna som är i fokus vid utvecklingen av Book-

it. Systemet har en effektiv sökmotor och databashanterare vilket innebär att det inte finns 

några storleksbegränsningar vad gäller bestånd eller flöde i Book-it. Databasen är alltså 

utbyggbar och öppen för nya tekniska innovationer och Book-it:s grafiska gränssnitt gör det 

lättillgängligt för både dess användare och bibliotekets personal. Fokus läggs alltså på 

funktioner och gränssnitt som bidrar till att systemet ska upplevas enkelt att använda. Det är 

möjligt att via varje biblioteksenhet, avdelning, anställd och användare anpassa systemet efter 

egna önskemål (Axiells hemsida, 2010-03-23). 

 

6.2  Online katalogen på Bodens stadsbibliotek 

I bibliotekskatalogen finns råd och tips som kan hjälpa vid oklarheter eller om det behövs 

ytterligare information om de tjänster som systemet tillhandahåller. Med lånekort och en 

personlig pinkod registrerad på biblioteket kan jag logga in på ”Mina sidor” i vänstermenyn. 

När jag är inloggad kan jag göra följande: 

 se mina lån och när de ska återlämnas  

 förlänga lånetiden (undantag finns, jag får besked om det går eller ej)  

 göra reservationer   

 se mina reservationer och ta bort sådana jag inte vill ha kvar  

 se om jag har några förseningsavgifter  

 kontrollera min adress, uppdatera e-postadress och telefonnummer  

 aktivera övertidsvarning   

 aktivera nyhetsservice    

 lämna inköpsförslag  

 ansöka om fjärrlån  

 ändra PIN-kod (Bodens stadsbiblioteks hemsida, 2010-03-23). 

 

6.3  Book-it:s OPAC i version 5.0 på Bodens stadsbibliotek 

Här följer några utvalda skärmbilder på några av de funktioner och tjänster som mina 

respondenter genom sina testuppgifter har tittat närmare på. Det kan hjälpa läsaren att lättare 

förstå respondenternas interaktion med katalogsystemet samt ge läsaren egna intryck på hur 

användargränssnittet ser ut i denna online katalog. 
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Den första skärmbilden här nedan visar katalogens startsida, med kommunmärket högst upp 

till vänster. Klickar jag där kommer jag till Bodens stadsbiblioteks hemsida. De tre små 

knapparna under kommunmärket leder mig till respektive hjälpavsnittet (frågetecknet), 

kontakta biblioteket via e-post (brevet) och tillbaka till online katalogens startsida (huset). I 

fältet därunder är menyn med de olika navigeringsfunktionerna. Om jag klickar på ”Mina 

sidor” i menyn, utökas navigeringsfunktionerna med tjänster som jag måste vara inloggad för 

att kunna använda. Det vita fältet högst upp är sökning i fritext, enkel sökning. De områden på 

bildskärmen jag nu beskrivit är gränssnitt som hela tiden finns i förgrunden oavsett vad jag 

väljer att göra för interaktion med systemet.  

 

Resterande yta på startsidan är föränderlig. Här har biblioteket stor möjlighet att välja vilken 

information som ska synliggöras. Exempelvis, kan bibliotekets öppettider och länkar till 

träfflistor i olika kategorier och medietyper läggas ut. 

 

 
Bild 1. Online katalogens startsida. 

 

 

På nästa skärmbild, som jag har valt att kalla för katalogpost (i OPACen kallad ”Placering”), 

finns ofta innehållsbeskrivning och bild på boken. Jag kan här se vilka biblioteksenheter som 

har boken, vad de har för placering, vilken hylla de står på, hur många exemplar som finns av 

boken, lånestatus, (om alla exemplar är utlånade står där ett förfallodatum). Längre ned på 

bilden finns knapparna ”Träfflista”, för att komma tillbaka till träfflistan med sökresultat, och 

knappen ”Titelinfo” som visar utökade bibliografiska uppgifter om titeln, som exempelvis 

ISBN/ISSN, förlag/utgivare, inläsare (när det rör sig om ljudbokstitlar), originaltitel, 

klassifikation, ämnesord, med mera. Längst ned på bilden, i det mörkgråa fältet finns 

information och instruktioner som kan underlätta interaktionen.  
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Bild 2. En katalogpost från online katalogen. 

 

 

Skärmbilden nedan visar tjänsten ”Nyhetsservice” med exempel på inställningar på särskilda 

författare och på särskilda ämnen. Efter att sökt och valt utifrån sökresultatet har jag bestämt 

mig för att göra vissa begränsningar, exempelvis på ämnet ”Deckare” har jag valt endast 

mediet ljudböcker, på svenska, för vuxna och skönlitteratur. När biblioteket köper in nya 

medier, skickas det e-postmeddelanden på de nya medier som passar in på mina inställningar i 

nyhetsservice. Via e-postutskicket kan jag ha koll på de nyinköp biblioteket gör som jag är 

intresserad av att låna. I mejlet är de nya exemplaren listade med författare, titel och en 

direktlänk till bibliotekets katalogpost på det specifika exemplaret vilket innebär att jag direkt 

kan gå in och göra en reservation om jag så önskar. 

 

 
Bild 3. Tjänsten för nyhetsservice. 

 

Bilderna i kapitel 6.3 är hämtade från Bodens stadsbiblioteks OPAC 5.0, 2008-05-07 
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7.  Resultatredovisning 
Här följer en beskrivning av resultatet av den användarundersökning jag genomfört på Bodens 

stadsbibliotek där sju användare av bibliotekets online katalog intervjuades genom att delta i 

var sitt verbalt protokoll, en så kallad ”tänka högt”-session med färdiga testuppgifter samt 

med avslutande uppföljningsfrågor. Intervjuerna skedde under sex dagar i april 2008 och 

intervjutillfällena tog cirka en timme för var och en av deltagarna.  

 

7.1  Redovisning av användarundersökningen 

Här nedan följer lite kortfattad information om var och en av respondenterna, som fått fiktiva 

namn; ålder, pågående eller slutförd utbildningsnivå, hur ofta de använder online katalogen 

och vad de anser sig själva ha för kunskap och erfarenhet av att använda Internet. Därefter 

följer redovisning av vad respondenterna upplevde och hur de interagerade med 

katalogsystemet, utifrån de testuppgifter jag sammanställt och utav det jag observerat under 

intervjusessionerna. I och med att jag direkt transkriberade intervjuerna kunde jag med hjälp 

av den kommunikation jag och respondenterna förde, återge i stora delar vad respondenterna 

utförde och hur de betedde sig under sessionerna. Resultatet är redovisat uppgift för uppgift, i 

enlighet med hur testuppgifterna var uppställda för respondenterna under intervjusessionerna. 

Dessutom har jag låtit språket och tonen från respondenterna lysa igenom. Även i de 

redogörelser som inte är direkta citat är det deras tankar och åsikter som framförs.  

  

Anna (36 år), Cecilia (48 år), Danielle (21 år), Fanny (23 år) och Greta (36 år) har en 

pågående högskole- och/eller universitetsutbildning. Bertil (70 år) har en slutförd 

grundskoleutbildning och Erika (32 år) har en slutförd gymnasieutbildning. 

 

Cecilia, Danielle och Greta använder online katalogen ungefär 1 – 3 gånger i veckan. Bertil, 

Erika och Fanny använder online katalogen cirka 1 – 3 gånger i månaden. Anna använder 

den lite oftare, cirka fem gånger i månaden. 

 

Fanny anser sig ha mycket bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet. Erika och 

Greta anser sig ha bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet och Anna, Cecilia och 

Danielle anser sig ha ganska bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet. Bertil anser 

sig ha dålig kunskap och erfarenhet av att använda Internet. 

 

7.1.1  Interaktion med online katalogen genom testuppgifter 

Vissa testuppgifter kan här i resultatredovisningen vara lite komprimerade i beskrivningarna, 

till skillnad för hur det såg ut på testuppgiftsformuläret som respondenterna fick vid 

intervjutillfällena. Dock har jag försökt synliggöra uppgifternas innebörd, karaktär och 

delfrågor för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om respondenternas reaktioner och 

förfaranden under intervjusessionerna. För det utförliga formuläret med inledande frågor, 

testuppgifter och uppföljningsfrågor, se bilagan. 

 

 

Uppgift 1. Försök hitta en bok av Harlan Coben med titeln: Den oskyldige. Se om boken 

finns inne på Huvudbiblioteket (Hb). Om inte, när ska den återlämnas och vad har 

boken för ämnesplacering i katalogen? (Jag ville se hur respondenterna valde att söka ett, 

på förhand känt exemplar och hur observanta de var på de uppgifter och inställningar som 

fanns i katalogposten.) 
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Anna, Bertil, Cecilia, Danielle, Fanny och Greta började göra sökningen på endast 

författarnamnet i fritextsökningsfältet. De klickade sig fram i träfflistan tills de hittade den 

rätta titeln. Erika däremot gick på avancerad sökning och valde inställningen att endast söka 

på Hb som biblioteksenhet och sedan fyllde hon i författaren i sökfältet, men stavade fel, så 

istället kom det upp alternativ/förslag på andra sökbegrepp som påminde om hennes sökfråga. 

Av någon anledning fick hon inte fram den rätta titeln så det slutade med att Erika fick göra 

en sökning i fritextfältet i alla fall. Anna menade att det många gånger räckte med att bara 

söka på författaren. Att man ändå fick fram det man sökte. Däremot funderade Anna lite om 

hon skulle ha exemplaret som skiva eller bok och efter att funderat någon sekund beslutade 

hon sig för att välja boken. Greta frågade om det spelade någon roll från vilket år den skulle 

vara ifrån när hon sökte och jag sa att så länge hon hittade rätt författare och titel i bokform 

som uppgiften efterfrågade, så spelade årtal ingen roll. 

 

Fanny missuppfattade frågan och svarade högt: ”Ja”, men eftersom den var utlånad så skulle 

svaret vara nej så jag bad henne läsa instruktionerna igen. Efter att Fanny kontrollerat med 

uppgiftsformuläret återvände hon till att se på skärmen och läste högt: ”Ej hemlån”. Men det 

var inte den informationen som efterfrågades, utan jag förklarade att det var längst ut till 

vänster, där det stod ”Inne/Förfallodatum” som menades och att där det stod ett 

återlämningsdatum betydde att den var utlånad, alltså inte tillgänglig för att låna på 

huvudbiblioteket. Då förstod Fanny och hon förklarade att hon inte brukade titta efter om 

böckerna var utlånade eller ej.  

 

De övriga respondenterna hade inga problem med att se att boken var utlånad och vilket 

förfallodatum boken hade. Däremot hade alla utom Anna och Fanny problem med att se och 

förstå vad som menades med ämnesplacering. Cecilia var lite fundersam, tänkte och frågade 

högt: ”Ämnesplacering... Är det Deckare/Thriller som menas?” De andra respondenterna 

skrev Hce, som stod under benämningen ”hylla” i katalogposten. Bertil menade att det ändå 

kan vara bra att veta lite var boken står så att det blir lättare att hitta boken i biblioteket. 

 

 

Uppgift 2. Finns ”Kroatien” som ämnesord i katalogen? Använd ”Indexsökning”, välj 

ämnesord i rullistan, skriv ”Kroatien” i sökfältet och klicka på sök. Markera i listan 

ämnesordet du är ute efter och klicka på sök igen. Du vill ha den tredje utgåvan från 

2007. Finns boken inne på Hb, om inte, när ska den vara tillbaka och om den är utlånad, 

reservera den. (Jag ville se hur respondenterna hanterade gränssnittet för indexsökning 

eftersom det gick att göra vissa sökbegränsningar. Samt se om de uppmärksammade 

informationen som stod i träfflistan, för att välja rätt exemplar, uppmärksamma lånestatusen 

och se hur de behärskade att göra reservationer, fylla i lånekortsnummer och pinkod.)  

 

Bertil började med att skriva i fritextfältet så jag stoppade honom och bad honom läsa 

instruktionerna igen, för att han skulle förstå att det var tänkt att han skulle göra en 

indexsökning. Bertil var lite för snabb och valde den första boken om Kroatien i träfflistan, 

som inte var den efterfrågade utgåvan. Jag föreslog att han skulle läsa instruktionerna igen, 

och efter att ha gjort det, valde han den rätta utgåvan. Han såg att boken var utlånad och 

försenad. Bertil funderade lite över hur man skulle kunna veta när den skulle vara tillbaka när 

det bara stod försenad på förfallodatum. Bertil reserverade boken, skrev dit lånekortsnumret 

och pinkod men glömde att klicka på ”OK” för att bekräfta reservationen.  
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Cecilia började också med att skriva i fritextfältet så jag bad henne läsa instruktionerna igen. 

Däremot hade hon svårt att hitta funktionen för indexsökning. Hon gick med musmarkören till 

vänster på sidan, i menyfältet där funktionen ”Sökning” stod högst upp. Till slut hittade hon 

det, och utbrast: ”Där… nämen.” Resten av uppgiften gick inte riktigt planenligt heller. Trots 

att hon läste högt för sig själv så ändrade hon inte till ämnesord, där det redan var förvalt 

”Upphovsman”, så när hon skrev dit ”Kroatien” i sökfältet och klickade på sök, fick hon upp 

en lista på författare och upphovsmän som började på ”Kro…” och så vidare. Inget som 

stämde in på ”Kroatien”.  

 

Även Greta missade att ändra till ämnesord vid indexsökningen. Både Cecilia och Greta 

skrollade ned i listan utan att hitta ordet. Greta påpekade att det inte verkade finnas. Jag höll 

med och frågade om hon såg några tendenser där. Att det var en lista på namn och det såg 

Greta. Jag föreslog att hon skulle gå tillbaka och se hur inställningarna var gjorda. Greta 

klickade på bakåtknappen i webbläsaren och jag förklarade att Kroatien var ett ämnesord och 

inte ett namn eller upphovsman och att det säkert skulle gå bättre om hon ändrade till 

ämnesord i rullistan. Hon gjorde om sökningen och nu hittade hon rätt. På liknande sätt 

förklarade jag och lotsade Cecilia tillbaka och förklarade hur det fungerade med 

indexsökning. Jag frågade om hon hade ändrat till ”Ämnesord” innan hon sökte på 

”Kroatien”. ”Nänänä.” Sa Cecilia och menade att hon hade lite för bråttom. Att hon gick för 

fort fram. Cecilia frågade om hon skulle klicka på sök igen, när hon hade fått fram ”Kroatien” 

i listan och jag svarade jakande och sa att det nog stod så i uppgiften. Jo, det såg hon då och 

klickade på sök. ”Du ser, jag har för bråttom… Nu ska vi se… nu nu läser jag.” Cecilia tog 

upp formuläret med uppgifterna och läste noga igenom instruktionerna högt så att hon inte 

skulle missa något viktigt. Resten av uppgiften genomfördes utan problem för Cecilia. Hon 

valde rätt exemplar, såg att den var utlånad och att den var försenad. Hon fyllde i 

lånekortsnumret och pinkoden och tänkte högt, följde systemets olika steg för att göra en 

reservation. Cecilia tog inget för givet utan såg efter så att inställningarna var korrekta innan 

hon klickade på ”OK”. 

 

Danielle råkade ut för ett liknande problem när hon skulle göra sin indexsökning, men inte för 

att hon glömde att ändra till ämnesord i rullistan, utan för att hon medvetet valde inställningen 

”Titel”, när hon sökte på ”Kroatien” i sökfältet. Det kom upp fraser och titlar som började på 

”K” men ingenting om just Kroatien. Danielle gick tillbaka och gjorde om och hon funderade 

lite försiktigt och med osäker röst: ”Kanske om man skulle ta ämnesord, kanske…” Ja, varför 

inte, sa jag. Resten av uppgiften gick riktigt bra. Hon hittade den rätta utgåvan, observerade 

lånestatus och reserverade den. ”Det här får man göra ofta”, sa Danielle och menade att hon 

ofta får ställa sig i kö på utlånade böcker.  

 

De övriga respondenterna; Anna, Erika och Fanny klarade på första försöket att hitta det rätta 

exemplaret av Kroatien som ämnesord i indexsökningen. Däremot tyckte både Erika och 

Fanny att det verkade konstigt att de skulle behöva klicka på sök igen, när de hade fått upp 

ämnesordet i listan. Erika kommenterade: ”Vilken krånglig väg, det är ju inte det mest logiska 

att man ska söka igen.” Jag förklarade att katalogen först måste kontrollera att ämnesordet hon 

sökte på fanns indexerat som ämnesord i katalogen, för att katalogen sedan skulle kunna 

arbeta fram en träfflista där ämnesordet stämmer in. Då förstod Erika bättre, och menade att 

man fick tänka att det var två sökningar, men att det kanske inte var så lätt att tänka sig det 

från början. Fanny tyckte att det verkade knäppt att hon skulle behöva söka igen, när hon hade 

skrivit ordet så exakt, och när Kroatien redan var markerat i listan. Fanny gick vidare med 

uppgiften och när hon höll musmarkören på den översta titeln i träfflistan frågade hon om det 

var den boken. Alltså inte det efterfrågade exemplaret. Så jag föreslog att hon skulle läsa 



 28 

instruktionerna igen. Fanny hittade den rätta boken, observerade lånestatusen och tänkte 

reservera boken. Hon frågade: ”Jag är inte inloggad?” Nej, sa jag och förklarade att hon har 

fått ett lånekortsnummer och en pinkod som hon kan använda. Hon fyllde i det och slutförde 

reservationen. När Anna skulle göra sin reservation på den efterfrågade boken om Kroatien 

funderade hon kring detta med att fylla i sitt lånekortsnummer och pinkod: 

 
 Jag måste säga att det tyckte jag var lite bängligt… dom första gångerna… eh,  

 just att man behöver få in hela sin… [lånekortsnumret] … siffror, för att… ofta 

 har man ju den i börsen, och så där, och måste man springa ut och hämta och  

 tillbaks och så… så till slut så… alltså så memorerade jag den. 
 

Danielle tyckte också att siffrorna på lånekortet var; ”så himla långt”. Hon berättade att hon 

nu har lärt sig det utantill för att hon inte ids gå och hämta lånekortet varenda gång hon ska 

reservera eller låna om böcker. Danielle föreslog att man skulle ha ett användarnamn istället 

för lånekortsnummer och menade att det skulle vara lättare att komma ihåg.  

 

När Anna var klar med reservationen och klickat på ”OK”, kommenterade hon att hon tyckte 

det var jättebra att man kunde välja på vilken biblioteksenhet man ville hämta boken. Här kan 

även reservationsperioden begränsas och det är något som Fanny använder flitigt.  

 

 

Uppgift 3. Gå in på ”Mina sidor” och välj ”Adressuppgifter”. Lägg in din e-postadress 

och kontrollera att e-postadressen är aktiv. Om du vet vad ”Övertidsvarning” är för en 

funktion och om du tycker den är bra att ha, bocka för den. Om du inte vet vad det 

innebär, klicka på ”Hjälp” och välj där ”Dina uppgifter” och leta upp informationen om 

”Övertidsvarning”. Klicka på ”Spara” för att behålla dina nya inställningar. Se över 

hur många lån du har på ditt lånekort. Låna om det exemplaret som har förfallodatum: 

2008-04-16. (Här ville jag se om respondenterna kunde lägga in och utöka sina personliga 

inställningar samt se hur det fungerade med att göra omlån på ett specifikt exemplar.) 

 

Bertil hade lite problem med att hitta ”Adressuppgifter” i menyn. Jag fick förklara vad som 

innebar med att aktivera e-postadressen. Men inga problem för Bertil att fylla i den. Cecilia 

hittade rätta sidan men hade problem med att fylla i e-postadressen. Hon var kanske lite 

stressad för det låste sig lite. Hon var på väg att skriva den utsatta e-postadressen som stod i 

instruktionerna, men det blev omkastningar mellan orden. Cecilia förklarade att hon var så 

van vid sin egen e-postadress. Det tog ett litet tag innan Cecilia hittade var hon skulle aktivera 

e-postadressen och hon var lite osäker på om det var just den som menades. För Danielle gick 

uppgiften smidigt. Ända fram till dess hon skulle aktivera e-postadressen. Hon såg inte på en 

gång var hon skulle klicka i, utan hon gick med muspekaren omkring det område på skärmen 

där hon fyllde i e-postadressen. Till slut hittade hon den och aktiverade den. För Greta gick 

uppgiften riktigt bra. Jag fick påminna om att kontrollera aktiveringen av e-postadressen och 

då gjorde Greta det direkt. Inga problem med att se var funktionen fanns. Även för Anna, 

Erika och Fanny gick uppgiften riktigt bra. När Anna utförde uppgiften påpekade hon att hon 

inte mindes att hon har behövt aktivera e-postadressen förut. Anna undrade hur det kunde 

komma sig.  

 

Om funktionen för ”Övertidsvarning” visste Anna, Bertil, Danielle, Erika och Fanny vad det 

var och tyckte den var bra att ha. Bertil menade att när han fick övertidsvarning var det bara 

att lämna tillbaka, eller låna om. Anna sa med skratt i tonen: ”Ja, det tycker jag är jättebra… 

den, den är livräddare!” Danielle bockade snabbt för ”Övertidsvarning” och menade att ibland 

om man hade många lån hemma var det svårt att hålla reda på när de skulle tillbaka. När 
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Bertil skulle spara sina nya inställningar hade han lite problem med att se var knappen fanns, 

eftersom den var längre ned på sidan och inte syntes på datorskärmen.  

 

Cecilia och Greta visste inte vad övertidsvarning innebar. Jag föreslog Cecilia att söka på 

informationen om tjänsten i hjälpavsnittet. Hon hittade ”Hjälp” direkt. Däremot var det svårt 

att hitta informationen. Cecilia skrollade ned på sidan, igenom brödtexten, rubriker och ord i 

fetstil, men gick förbi den lilla meningen där det stod förklarat. Efter ett tag hittade Cecilia 

och läste informationen och tänkte högt att okej, okej. ”Det kan ju va’ ganska bra…” Även 

Greta hade problem med att hitta informationen om övertidsvarning i hjälpavsnittet. Även hon 

skrollade förbi den lilla meningen där det stod. Greta gick tillbaka i texten och till slut hittade 

hon informationen om övertidsvarning med ordet i fetstil. Hon läste det som stod och 

kommenterade; ”…det är ganska bra… för det är, kan lätt att man glömmer bort.” Greta gick 

tillbaka till ”Adressuppgifter” för att bocka för övertidsvarning. ”Det här skulle man 

egentligen kunna fixa hemma.” Resonerade Greta ytterligare och menade att det även kan 

vara bra att ha, speciellt när man lånar böcker på flera olika bibliotek, för att lättare hålla reda 

på sina lån. 

 

Uppgiften med att gå in och se hur många lån de hade på lånekortet och att låna om det 

exemplaret med utsatt förfallodatum gick riktigt bra för alla respondenter. För Anna, Danielle, 

Erika, Fanny och Greta gick hela uppgiften av bara farten. Det märktes att de var vana att göra 

omlån. När Anna gjorde uppgiften berättade hon: 

 
 Den är ju toppen, den har blivit bättre och bättre faktiskt, den här sidan, tycker  

 jag. […] Just att man kan… bocka för och låna om allt, förut var det som att… 

 att man var tvungen att låna om en, en i taget. Just det här med att markera alla. 
 

När Cecilia skulle se vilka lån hon hade och låna om det efterfrågade exemplaret, läste hon 

instruktionerna i uppgiften högt. Hon var medveten om vad hon skulle göra, ändå gick hon in 

på ”Mina reservationer” som också låg under ”Mina sidor” istället för att välja ”Mina 

lån/Låna om”. ”Hur många är det?” Sa Cecilia högt, när hon tittade på skärmen. Ja, just det, 

sa hon med lite skratt i rösten. Fast det där är dina reservationer, kommenterade jag. ”Ja, det 

är reservationer, jag skulle bara kolla.” Svarade Cecilia. ”Nu ska vi se…” Cecilia gick nu in 

på ”Mina lån” och såg att det var fyra exemplar. Hon lånade om den rätta boken. Inga 

problem. Med säker ton förklarade Cecilia: ”Det här, det kan jag!” Sedan la hon till att det här 

med att reservera, låna om, mina sidor och inköpsförslag, ”...det är sånt som jag gör mycket.” 

 

 

Uppgift 4. Du har fått ett boktips och vill se om boken finns i bibliotekskatalogen. Boken 

heter: Atlantis hemlighet: historiens största gåta på väg att lösas av David Gibbins. Du vet 

också att den är utgiven år 2006. Om boken inte finns, gör ett inköpsförlag eller en 

fjärrlåneansökan. Fyll i de uppgifter du känner till. (Här ville jag se hur respondenterna 

betedde sig när de sökte och inte skulle komma att hitta det efterfrågade exemplaret. Även se 

vilka sökord de valde och låta dem prova på att göra antingen ett inköpsförslag eller en 

fjärrlåneansökan.) 

 

När Anna skulle söka på boken gjorde hon en sökning i fritextfältet och skrev författarens för- 

och efternamn. Hon sa högt att den inte fanns. Då provade hon att bara söka på ”Atlantis”, 

men såg att det blev för många träffar (över 300). Så det gick inte. Då provade hon att skriva 

”Atlantis hemlighet” och det kom upp en katalogpost med en annan författare och med titeln 

”Min hemlighet”. Då beslutade sig Anna för att söka på hela titeln, både huvud- och 

undertitel. Hon kommenterade att hon kände många som var mycket bättre än henne på att 
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söka. Hon såg på de många olika orden som hon hade sökt på och som kom upp med förslag 

på träffar för varje ord. Den verkar inte finnas i katalogen, menade jag. Nä, den borde inte 

finnas, menade Anna. Anna berättade också att hon precis i dag, innan vår intervju hade sett 

att katalogen hade rubrikerna inköpsförslag och fjärrlåneansökan. Hon hade aldrig varit in där 

tidigare. Anna gjorde ett inköpsförslag och fyllde i de uppgifter hon kände till.  

 

När Greta började söka på boktipset sökte hon på ”Atlantis hemlighet” och fick fram en 

katalogpost med en annan författare med titeln ”Min hemlighet”. På samma sätt som Anna 

gjorde. Greta funderade nu på att göra en avancerad sökning, men jag ville att hon helst skulle 

prova söka på författaren istället. Eftersom jag visste att söka i avancerad sökning inte skulle 

hjälpa eftersom exemplaret inte fanns och det var det jag ville att respondenten skulle komma 

fram till. Greta sökte på författaren och fick ingen träff. Den kanske inte finns, funderade jag 

högt. Greta tänkte att hon skulle göra ett inköpsförslag, för det brukar hon göra rätt ofta. 

Fanny sökte på hela titeln eftersom hon trodde att det var lättare att hitta titeln om titeln hade 

mindre ord i titeln. Hon resonerade vidare att om hon inte hittade boken på titeln så skulle hon 

prova söka på författaren. Hon gjorde så och insåg snabbt att boken inte fanns. Fanny 

berättade medan hon fyllde i sin fjärrlåneansökan, att hon bara brukar göra inköpsförslag. 

Ibland lade hon till ISBN-nummer så att hon slapp fylla i så många fält.   

 

Innan Erika sökte på boktipset frågade hon om hon skulle avsluta och jag sa att det inte 

spelade någon roll. Hon valde att göra det. Erika sökte och hittade inte boken i katalogen. Hon 

kom snabbt fram till att hon behövde göra ett inköpsförslag eller en fjärrlåneansökan. Men för 

att kunna göra det behövde hon vara inloggad, så Erika fick logga in igen med 

lånekortsnummer och pinkod. Sedan beställde hon boken utan några ytterligare hinder.  

 

Danielle tömde sökfältet från tidigare sökning och skrev boktipsets författare. Katalogen fick 

fram tre sökbegrepp och Danielle ögnade lite på alternativet; ”Gibbon” men insåg att det inte 

var rätt. Danielle var alltså redan här medveten om att boken inte fanns i katalogen, så hon 

tänkte göra ett inköpsförslag. Jag frågade om hon brukade göra det. ”Jag har gjort det ett par 

gånger… tre gånger, kanske.” Sa Danielle. Jag frågade om hon hade gjort en fjärrlåneansökan 

någon gång, men det hade hon inte så jag föreslog att hon skulle göra en sådan istället bara för 

att prova på det. Danielle fyllde i de uppgifter hon kände till och frågade vad fältet för ”Max 

kostnad” innebar. Jag visste inte och vi diskuterade lite om vad det skulle kunna vara, men att 

jag lovade att ta reda på det. Respondenten har i efterhand, via mejl blivit informerad om 

innebörden av ”Max kostnad”
2
.  

 

När Cecilia sökte på boktipset valde hon att söka på för- och efternamn på författaren. Men 

när hon inte fick fram något användbart insåg hon snabbt att boken inte fanns. Cecilia är van 

att göra inköpsförslag, liksom Danielle, kände hon igen hur systemet svarade när medierna 

inte fanns i katalogen. Cecilia hade aldrig gjort en fjärrlåneansökan så hon gjorde ett sådant. 

Hon tyckte det var en lång titel när hon fyllde i uppgifterna.  

 

Bertil sökte på för- och efternamn på författaren och fick upp tre sökbegrepp; ”David”, 

”Gibb” och ”Gibbon”. Bertil resonerade lite kring att han skulle kunna välja ”David” men 

insåg att det var rätt många träffar där (805). Det var kanske inte så bra, eller kanske man 

skulle gå och leta där, omvärderade Bertil. Jag föreslog att Bertil sökte på titeln istället för att 

ge honom chansen att komma på att boken inte fanns. Jag sa också att det kan räcka med att 

                                                 
2
 Fältet för ”Max kostnad” innebär att det kan vara bra för låntagaren att fylla i den max kostnad han/hon är villig 

att låta exempelvis kopierade artiklar från ett annat bibliotek kosta. Eller det låntagaren måste lägga ut för att få 

artiklarna kopierade och levererade till det aktuella bibliotek låntagaren befinner sig i. 
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söka på huvudtiteln, alltså ”Atlantis hemlighet”. Han gjorde så och fick fram en katalogpost 

med en annan författare och med titeln ”Min hemlighet”, på samma sätt som Anna och Greta 

också fick fram den. Jag försökte nu försiktigt föreslå att boken kanske inte fanns i katalogen. 

Nog finns den, menade Bertil. Så jag förklarade vidare att han har fått ett boktips av en 

bekant, och den personen kanske hade köpt boken någonstans. Biblioteket kanske inte hade 

köpt in den boken än och Bertil förstod nu hur jag tänkte. Jag bad Bertil läsa vidare i 

instruktionerna. Bertil sa: ”Men nu blir det besvärligt, det här har jag aldrig föreställt mig.” 

Bertil hittade rubriken ”Inköpsförslag” i menyn och började fylla i de uppgifter han hade om 

boken. Bertil tänkte högt: ”Kanske bäst att skriva med stor bokstav.” Så Bertil gick tillbaka 

och gjorde om. Men däremot nöjde sig Bertil med att bara skriva huvudtiteln
3
 och sedan 

utgivningsår.  

 

 

Uppgift 5. Vad finns det för utbud på ljudböcker? Välj ”CD-böcker för vuxna” som 

finns länkat på startsidan. Klicka fram till nästa sida i träfflistan, välj David Baldacci 

med titeln Kamelklubben. Kan du genom att klicka på någon knappfunktion få fram 

vem som är inläsare? Gå sedan tillbaka till träfflistan, välj nästa sida, se efter om I skydd 

av mörkret av Stephen Booth finns inne på huvudbiblioteket att låna. Reservera den. 

Kolla om denna bok av Stephen Booth finns på huvudbiblioteket som vanlig bok. (Här 

ville jag att de skulle uppmärksamma de medielistor som fanns tillgängliga via startsidan och 

jag efterfrågade information om vem som var inläsare för att se hur det skulle gå för dem att 

hitta de extra bibliografiska uppgifter som fanns via ”Titelinfo” i katalogposten. Nästa 

deluppgift hade som mål att se om de kunde navigera sig mellan träfflistans olika sidor, hitta 

tillbaka från katalogpost och slutligen se om de behärskade de olika momenten.)  

 

Anna blev lite osäker på hur hon skulle komma tillbaka till startsidan. Efter att hon funderat 

någon sekund kom hon fram till att prova trycka på navigeringsfunktionen för ”Sökning” i 

menyn till vänster på sidan. Anna kom rätt och hittade länken för CD-böcker för vuxna. Hon 

letade fram rätt författare och titel och kommenterade: ”Vad spännande… det har jag aldrig 

tänkt på.” Vad Anna menade var att hon inte tidigare tänkt på att det fanns länkar till olika 

medielistor för medietips på startsidan av bibliotekskatalogen. När Anna skulle leta 

informationen om vem som var inläsare visste hon redan sedan tidigare att det inte var den blå 

länken för ”Extra information”. Anna provade att klicka på författarnamnet som också var 

markerad som en blå länk, och då fick Anna fram flera av författarens utgivna böcker. ”Näe… 

inte vad jag vet.” Sa Anna. Jag uppmuntrade Anna att söka vidare genom att säga att kanske 

genom att klicka på någon annan knapp. Då försökte Anna med ytterligare en blålänk för 

”Exemplarinformation” men den gav heller inte någon användbar information. Anna hittade 

till slut ”Titelinfo” och såg att det var där informationen om vem som var inläsare fanns. 

”Ooohh… där hände nånting.” Anna fortsatte tänka högt: 

 

 
 Översättning, inläsare; Magnus Roosmann, ja. Men så konstigt… Titelinfo, så  

 där kan man få reda på lite mer om själva boken, vem som har gett ut dom åh… 

 men, gud va’ bra! [Fundersam paus] Då kan jag ju tycka att knappen är lite… 

 undanskymd och kanske på fel ställe. [Skratt] Jag tycker att den skulle varit här 

 någonstans… [Anna pekar på området där innehållsbeskrivning av boken finns] 

 för det är ju här man känner, här handlar det om boken, och här nere är som… 

 om hur jag som, kommer vidare med söket. Jättebra knapp! 
 

                                                 
3
 Kan ha att göra med att jag föreslog att Bertil bara skulle kunna söka på huvudtiteln. 
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Med lite hjälp hittade också Bertil tillbaka till startsidan och han klickade sig fram 

allteftersom han läste instruktionerna. ”Nästa sida, jaha.” Bertil tänkte högt efter att ha varit 

lite fundersam hur han skulle gå tillväga. Bertil hittade rätt författare och titel med 

katalogposten framme. Bertil klickade först på den blå länken för ”Extra information” som 

var en tjänst som biblioteket inte hade abonnemang på. Sedan provade Bertil den blå länken 

för ”Exemplarinformation” och den funktionen gav ingen mer information. Vi diskuterade att 

det var svårt att hitta informationen om vem som var inläsare till ljudboken. Bertil resonerade: 

”Ja, eftersom jag inte får fram det på extra information, och inte på exemplarinformation, 

kanske på titelinfo…?” Ja, kanske det, sa jag. Bertil klickade där och hittade informationen 

om vem som var inläsare och antecknade det i uppgiftsformuläret. 

 

Även Cecilia, Danielle, Fanny och Greta hade problem med att hitta information om vem som 

var inläsare till ljudboken. Det var bara Erika som hittade informationen på en gång. När 

Cecilia läste instruktionerna funderade hon hur hon skulle komma till startsidan, men hon 

testade att klicka på ”Sökning” i menyn direkt. Hon var först lite osäker på om det var den 

sidan som var startsidan men såg sedan att det var där de olika länkarna till medielistorna 

fanns. Cecilia klickade sig vidare och fick fram rätt författare och titel, och efter att ha läst 

instruktionerna igen funderade hon högt om hon hade varit för snabb igen. Nej då, sa jag. 

Liksom Bertil klickade även Cecilia först på de blå länkarna för ”Extra information” och 

”Exemplarinformation” innan hon gick med muspekaren på knappen för ”Titelinfo” och sa 

lite osäkert: ”Där kanske…” Utan att säga att det var rätt, läste jag högt den lilla 

informationsrad som kom upp när hon höll muspekaren över knappen ”Titelinfo”. För att ge 

henne tid att besluta sig för att välja den. Cecilia klickade där och såg snabbt att hon hade 

kommit rätt när hon såg informationen som efterfrågades.  

 

Danielle var den enda av respondenterna som klickade på huset-symbolen som fanns precis 

ovanför navigeringsfunktionerna i menyn till vänster på sidan. När hon klickade där kom hon 

till startsidan, följde instruktionerna och klickade sig fram till rätt författare och titel hon 

också. Även Danielle provade de blålänkade tjänsterna, och insåg att det inte var rätt. ”Då vet 

jag faktiskt inte.” Sa Danielle. Jag förklarade att informationen ska finnas där någonstans. 

Efter en liten stund provade Danielle att klicka på ”Titelinfo” och lyckades lösa uppgiften. 

 

Fanny hittade startsidan och följde instruktionerna och valde rätt ljudbok i träfflistan. ”Det 

borde vara extra information… näe…” Tänkte Fanny högt och såg att det inte var rätt. Hon sa 

vidare att man kunde ju gå på Adlibris. Hon menade att hon där kunde få fram vem som var 

inläsare. Jag sa att visst skulle hon kunna göra så, men jag förklarade att informationen skulle 

finnas där någonstans. Fanny utropade: ”Här!” Hon menade ”Exemplarinformation” som hon 

var helsäker på var rätt knapp, men insåg strax därefter att det inte var rätt det heller. Jag 

förklarade att det kan vara svårt att hitta. Då såg hon knappen ”Titelinfo” och klickade på den. 

Hon såg att det var där informationen fanns om vem som var inläsare. Medan Fanny fyllde i 

sitt uppgiftsformulär, påpekade hon: ”Det var lite långt ner…” 

 

Greta frågade om hon skulle avsluta innan hon började med denna uppgift. Jag sa att det inte 

spelade någon roll. Hon valde att avsluta och i och med det kom startsidan fram automatiskt. 

När Greta läste instruktionerna om att hon skulle försöka hitta vem som var inläsare till 

ljudboken, undrade hon om det verkligen gick att få fram. Jag bekräftade att det gör det. Även 

Greta klickade sig fram till rätt författare och titel och provade att klicka på den blå länken 

”Extra information” och såg att det inte var rätt. Sedan provade hon knappen ”Titelinfo”. Ja, 

där var det, kommenterade Greta och hittade alltså vem som var inläsare på andra försöket.  
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Nästa del av uppgiften innebar att respondenterna skulle gå tillbaka till träfflistan, leta fram 

nästa sida och se om Stephen Booths bok I skydd av mörkret fanns inne på huvudbiblioteket 

för att låna. Greta och Bertil hade lite svårigheter i att hitta tillbaka till träfflistan när de 

fortfarande var inne på ”Titelinfo”. De klickade på knappen för föregående sida, och då 

hamnade de på en sida för ”Titelinfo” från en titel på föregående sida av träfflistan. Jag fick 

förklara detta för dem. När de väl hittade knappen för ”Träfflista” som fanns långt ned på 

sidan, i närheten av knappen för ”Titelinfo”, innebar det att de fick klicka sig fram två sidor i 

träfflistan för att hitta den efterfrågade ljudboken. Bertil undrade om han inte bara kunde göra 

en ny sökning på denna författare och titel. Jag svarade att visst gick det att göra det, men jag 

förklarade att vi redan var inne på en litteraturlista och genom att bara klicka sig fram en sida 

i träfflistan så skulle han kunna hitta boken där. Greta och Bertil såg att ljudboken var utlånad 

och skulle reservera exemplaret. Greta klickade med muspekaren på raden för 

huvudbibliotekets exemplar, och ingenting hände. Sedan klickade hon på jordgloben, som var 

placerad till längst höger om huvudbibliotekets exemplar. Det var en kartfunktion över 

huvudbibliotekets lokaler där böckerna och de olika avdelningarna var placerade. Greta 

frågade om boken skulle vara markerad för att kunna reserveras och jag sa att det behövde 

den inte vara. För att kunna reservera ljudboken fick Greta ta fram lånekortsnumret och 

pinkoden igen, eftersom hon loggade ut tidigare. Bertil reserverade boken som uppgiften sa, 

men glömde återigen att klicka på ”OK” för att bekräfta reservationen.  

 

Även Fanny och Anna hade lite problem med att hitta knappen för att komma tillbaka till 

träfflistan. Men när de väl hittade den, hade de inga problem med att hitta det efterfrågade 

exemplaret. De klickade sig fram, såg att boken var utlånad och reserverade den. Erika, 

Danielle och Cecilia hittade knappen för ”Träfflista” utan svårigheter, klickade fram till nästa 

sida och hittade det efterfrågade exemplaret. Däremot sa Erika att boken fanns inne för att 

låna, fast egentligen var exemplaret utlånad. Kanske tittade hon fel, för på en annan 

biblioteksenhet fanns ett exemplar tillgängligt för att låna. Cecilia dubbelkollade med 

instruktionerna så att hon skulle välja rätt författare och titel. Sedan var frågan om boken 

fanns inne på huvudbiblioteket för att låna. Cecilia blev osäker och sa nej, eller vänta nu. 

Kanske var det min formulering på instruktionerna som förvirrade, men till slut, efter att vi 

fört lite dialog och jag förklarade lite till, så förstod också Cecilia att boken var utlånad. 

Utöver det, reserverade alla respondenterna exemplaret utan svårigheter.  

 

Vid nästa del av uppgiften som gällde att se om ljudboken av Stephen Booth fanns som vanlig 

bok på huvudbiblioteket, valde Danielle en effektiv metod. Hon klickade på författarnamnet 

som var en blåmarkerad länk vidare till en träfflista med alla de olika titlar som författaren 

skrivit, oavsett medietyp och som fanns i katalogen. Danielle valde den rätta titeln i träfflistan 

och såg att boken fanns på huvudbiblioteket. Genom detta förfarande kunde Danielle enkelt 

svara på uppgiften. Anna blev först lite osäker på hur hon skulle få fram I skydd av mörkret 

som vanlig bok. Men Anna bestämde sig för att söka i fritextfältet, liksom även Greta, Fanny 

och Erika gjorde för att se om exemplaret fanns på huvudbiblioteket som vanlig bok. De 

hittade boken och såg att den fanns. Inga problem för respondenterna här.  

 

Cecilia klickade på sökning i menyn, högst upp till vänster. Hon skrev dit författaren, fick 

fram träfflistan och såg titeln i listan. Ja, den finns, sa hon. Cecilia hade alltså endast 

gränssnittet av träfflistan på skärmen, så jag fick påminna henne om, om hon såg att den fanns 

på huvudbiblioteket. Med skratt i rösten kommenterade Cecilia: ”Jaa, nu var jag för snabb 

igen. [Cecilia klickade på titeln, fick fram katalogposten] Ja… nä… joo, nog finns den ju… 

Bokbussen och Huvudbiblioteket.” Sa Cecilia med viss tvekan. 
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När Bertil skulle leta efter Stephen Booths ljudbok I skydd av mörkret som vanlig bok valde 

han att söka i fritextfältet och Bertil kommenterade att det kanske finns bättre metoder men att 

han gör som han brukade göra. Bertil skrev författarnamnet i fritextfältet men stavade fel på 

förnamnet och systemet föreslog därmed andra sökalternativ. Systemet angav tre träffar på 

namnet ”stepan” och 17 träffar på ”booth”. Bertil menade då att tre borde ju funka. Jag 

hejdade honom och försökte lotsa Bertil på rätt spår igen genom att låta honom förstå att det 

kanske blev ett stavfel eftersom katalogen inte hittade när han sökte på för- och efternamn. 

Jag föreslog att det kanske skulle gå lättare om han bara sökte på efternamnet den här gången. 

Men då menade Bertil att så tänkte man ju bara om man jobbade med sånt här. På andra 

försöket hittade Bertil rätt, gick in på katalogposten och såg att boken fanns på 

huvudbiblioteket.  

 

 

Uppgift 6. Gå in på ”Mina sidor” och ta bort din reservation på boken om Kroatien.  

(I denna uppgift ville jag se om respondenterna hittade funktionen för reservationer.) 

 

Bertil var lite osäker på hur han skulle hitta funktionen för ”Mina reservationer”. Han var inne 

på ”Mina sidor” men det tog ett tag innan han hittade navigeringsfunktionen. Sedan tog det 

även ett tag innan Bertil förstod hur han skulle gå tillväga för att ta bort reservationen. Jag 

fick förklara att han på något sätt måste bekräfta att han inte längre önskade stå i kö på boken. 

Med lite hjälp bockade Bertil för det rätta exemplaret och klickade på ”Ta bort”. De övriga 

respondenterna utförde uppgiften utan svårigheter. De hittade funktionen lätt, valde det rätta 

exemplaret och klickade på ”Ta bort”. Anna kommenterade att alla dessa funktioner var 

mycket lätta att hantera. Omlån, ta bort reservationer, eftersom det bara var att bocka för och 

klicka på omlån eller ta bort reservation. ”Tycker jag funkar väldigt bra.” Avslutade Anna. 

 

 

Uppgift 7. Har du använt dig av funktionen ”Nyhetsservice” tidigare? Om inte, klicka 

på funktionen för ”Nyhetsservice” till vänster i menyn. Välj förslaget nedan, eller välj 

ett eget exempel på ämnesord eller upphovsman för att göra egna inställningar på 

nyhetsbevakning på nyinköpta medier. När du är färdig, klicka på ”Avsluta” i menyn 

för att logga ut. (Jag ville se hur många av respondenterna som hade använt funktionen 

tidigare och hur de klarade av att lägga till inställningar och begränsningar.)  

 

Anna hade provat nyhetsservice tidigare och hon tyckte jättemycket om den. Hon sa att hon 

gärna ville öva lite mera. Hon berättade att hon tidigare funderat på innebörden av de olika 

inställningarna. Anna frågade om det gick att välja ljudböcker med flera språk. Jag förklarade 

att hon kunde göra ett val med ljudböcker som medietyp och sedan välja ett annat språk i 

listan som hon var intresserad av att lyssna på. Men att ursprungsspråket inte spelade någon 

roll, menade Anna. Allt medan jag förklarade lite om vilka inställningar och begränsningar 

som gick att göra, utbrast Anna: 
 

 Och så ser jag, jag har ju inte läst det som står där… [Anna pekar på  

 funktionsbeskrivningen i den mörkgråa ytan som finns på sidan] …  

 det är ju jättedumt… [skratt] …lite manligt sådär, går bara in och bara 

 trycker… […] …klicka och klicka och ta sig fram… det är så mycket 

 på Internet som är som bara å… å man får som överleva som ett sorts… 

 [skratt] …görande.  

 

Anna redogjorde även att hon tidigare försökt välja nyhetsservice med böcker som handlar om 

trädgård, eftersom hon är intresserad av det. Hon berättade att hon blev förvånad att hon bara 
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fick fram en massa författare. Jag frågade om hon hade valt ämnesord i rullistan och det sa 

Anna att hon hade gjort. Jag föreslog att hon provade söka på trädgård som ämnesord i 

nyhetsservice igen för att se vad som händer. Anna skrev trädgård i fältet och ändrade till 

ämnesord i rullistan och klickade på sök. Nu fungerade det bättre. Nu fick Anna upp flera 

ämnesordsalternativ som handlade om trädgård. Anna påpekade: 
 

Jag måste ha gjort fel… Ja, här står det ju… trädgårdar, trädgårdsskötsel, 

 massor olika… Det ska jag göra när jag kommer hem. För just de nya  

 böckerna är ju ofta dom som är utlånade hela tiden så… märker aldrig när  

de kommer in.  
 

Anna undrade också hur hennes begränsningar var gjorda och hur det kom sig att det gick att 

urskilja dem just för henne i mejlet. Anna tyckte också att fältet där hon söker på ämnesord 

och upphovsman skulle placeras lite längre ned på sidan. Att det mer hörde till där man 

begränsade sina val med medietyp, språk, och så vidare. Anna tyckte att det hängde lite löst, 

och att man inte riktigt förstod att det hängde samman med det undre fältet. Anna fortsatte att 

välja några begränsningar och klickade på ”Lägg till”. När hon var klar klickade hon på 

”Avsluta” för att logga ut.   

 

De resterande respondenterna hade inte använt nyhetsservice tidigare. Bertil valde att prova 

med det exempel jag skrivit som förslag i uppgiften. Bertil skrev ”Conn Iggulden”. I den 

ordningen och klickade på sök. Han fick fram en lista och han skrollade ned för att se om han 

skulle hitta namnet. Jag föreslog försiktigt att författaren kanske inte fanns där. Bertil trodde 

då att han gick lite för fort fram och han föreslog på egen hand att han kanske skulle ta och 

vända på namnet. Ja, prova det, uppmuntrade jag. Sedan föreslog jag att han bara skulle prova 

söka på efternamnet. Att det nog skulle räcka med det. Ja, det är ju ett ganska speciellt namn, 

menade Bertil och sökte på nytt. Nu hittade Bertil rätt och namnet var redan markerat. Bertil 

valde från olika medietyper, tog CD och från språk; på svenska. Sedan valde Bertil även 

vuxenböcker och skönlitteratur som begränsning. När vi pratade om olika medietyper och jag 

förklarade att han kunde välja vanliga böcker med tryckt text eller exempelvis ljudböcker, 

men att han hade valt CD. Jag förklarade då att CD kanske inte blev rätt. Att det kanske 

innebar musik på CD. Bertil ändrade då till ljudböcker istället men han menade att för honom 

var CD detsamma som ljudböcker. Bertil tyckte att det här med nyhetsservice var en bra 

funktion nu när han hade övat på det.  

 

Cecilia hittade länken i menyn efter att först fått titta efter lite. Hon valde att söka på London 

som ämnesord. Eftersom Cecilia gjort rätt så hittade systemet London som ämnesord och det 

var markerat högst upp i listan. Cecilia gick vidare med uppgiften och valde utifrån de olika 

inställningar och begränsningar som fanns. Hon kände igen de valmöjligheter hon kunde välja 

eftersom hon ofta fyllt i liknande uppgifter när hon gjort inköpsförslag.  

 

Jag frågade Danielle om hon provat nyhetsservice tidigare: ”Nej, det har jag inte, tror jag.” 

Danielle tänkte högt när hon letade funktionen i menyn. ”Nyhetsservice… var har vi den då… 

där.” Danielle hittade den och efter att ha läst instruktionerna och jag även förklarat att hon 

kan välja något eget, frågade Danielle om hon skulle kunna ta psykologi. Jag föreslog att hon 

skulle prova det. Danielle skrev psykologi i fältet och ändrade till ämnesord i rullistan och 

fick fram olika kategorier på psykologi. Danielle valde ”Psykologisk metodik” från listan och 

tittade sedan på de olika alternativen på inställningar som hon skulle kunna begränsa sin 

bevakning med.  
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Erika hittade ”Nyhetsservice” i menyn och valde att söka på det exempel jag hade angett i 

uppgiften. Hon skrev för- och efternamn. I den ordningen och klickade på sök. Hon fick upp 

en lista med namn som inte stämde in. På samma sätt som Bertil fick. Erika skrollade ned i 

listan för att se om hon skulle hitta författaren, men eftersom systemet bara gått efter första 

ordet blev där upphovsmän som började på Conn och fortsatte alfabetiskt. Erika konstaterade 

att namnet inte fanns där och jag frågade om hon såg några tendenser. Erika såg att katalogen 

hade sökt på förnamnet först. Jag föreslog då att hon skulle gå tillbaka och bara söka på 

efternamnet. Erika berättade att hon brukade köra med ”trial and error”. Hon provade sig fram 

till dess att hon hittade rätt. Denna gång hittade Erika rätt och jag berättade lite hur hon kunde 

begränsa sina val. Hon gick igenom och kollade i listan för att se vilka olika alternativ som 

fanns. Erika valde några inställningar, klickade på ”Lägg till” och avslutade.  

 

Det tog ett tag innan Fanny hittade funktionen för nyhetsservice. Hon valde att ta det exempel 

som var skrivet i uppgiften, för- och efternamn och klickade på sök. Precis som för Bertil och 

Erika hittade inte Fanny författaren i listan. Jag frågade på liknande sätt om hon såg något 

mönster. Hon såg och sa att den verkade gå efter förnamnet först. Jag föreslog att hon skulle 

gå tillbaka och göra om sökningen. Jag förklarade att Conn är förnamnet och då förstod hon 

bättre. Hon blev lite lurad, sa hon. Hon sökte på efternamnet och hittade rätt. Fanny funderade 

och lät lite skeptiskt om att det här skulle vara nyhetsservice. Hon tänkte sig artiklar, nyheter 

och artikelsök, berättade Fanny. Jag förklarade vad som innebar med nyhetsservice men det 

var som om Fanny ändå inte riktigt förstod. 

 

Greta fick också titta efter ett litet tag i menyn innan hon hittade funktionen för nyhetsservice. 

Greta valde att söka på ”Tomater” som ämnesord. Men där kom inte upp något som stämde in 

på tomater. Greta gick då tillbaka och provade att söka på ”Tomat” men det hjälpte inte heller. 

Vi pratade lite om vad tomater skulle kunna höra till. Vi nämnde odling och trädgård som 

alternativ och då sökte Greta på just trädgård och då gick det bättre. Greta valde något i listan, 

bara för att hon skulle få testa. Jag förklarade lite mer omkring de begräsningar och 

inställningar hon skulle kunna göra och Greta valde snabbt olika begränsningsalternativ i 

rullistorna. Inga problem i interaktionen för Greta här utan det mesta var logiskt. Greta 

kommenterade att det verkade vara en bra service: ”Spännande… det har jag aldrig sett.” 

Sedan loggade Greta ut genom att klicka på ”Avsluta”. 

 

 

7.1.2  Uppföljningsfrågor till respondenterna 

Här följer svar och kommentarer på de åtta uppföljningsfrågor jag ställde till respondenterna 

efter det att de utfört sina testuppgifter. Denna del av användarundersökningen är till för att 

komplettera informationen i intervjumaterialet.  

 

 

1. Upplever du några svårigheter med att använda online katalogen? 
Greta berättade att hon oftast visste vad hon ville ha, så hon upplevde inte att det låg några 

svårigheter i just det hon använder katalogen till. Danielle hade liknande åsikter som Greta 

och menade att katalogen är hyfsat enkel. Cecilia kunde inte erinra sig att hon upplevde några 

svårigheter. Hon brukar mest använda katalogen till att göra inköpsförslag, söka böcker och 

reservera. Det hon använder fungerar. Bertil upplevde inga problem alls, utan menade att bara 

man stannade upp och läste och inte var för snabb, så gick det bra. Anna ansåg att det inte var 

något direkt, annat än det med det långa lånekortsnumret som hon hade berört tidigare under 
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intervjun. Anna la till: ”Jag har inte märkt så mycket annat, jag tycker den är ganska lätt och 

jag tycker den har blivit mycket bättre… Alltså bättre och bättre hela tiden.”  

 

Erika tyckte att det var svårt att veta hur man skulle söka. Skulle det vara OCH/ELLER/NOT 

eller + och -. Erika förklarade att de flesta sökmotorer hon använder har + eller – och menade 

att det kanske var bra att vara mainstreamare så att det blev lättare för alla att söka. Jag 

föreslog att det skulle kunna finnas lite mer information om olika sökmöjligheter och 

kombinationer i närheten av fritextsökningsfältet. Erika höll med för hon tyckte att 

informationen i ”Hjälp” var grötig och att det var svårt att hitta det specifika man behövde 

läsa sig till.  

 

Fanny berättade att det hänt ibland att hon känt lite osäkerhet när hon sökt och fått upp 

alternativ på andra sökbegrepp eller att katalogen sökte på de enskilda orden i exempelvis en 

lång titel och hon funderade om den verkligen inte fanns. Fanny kom på att fråga hur man 

söker böcker på andra språk, när man inte kan några titlar eller författare, utan bara var 

intresserad av att läsa dem. Fanny ville alltså få tips på romaner på andra språk, exempelvis på 

spanska och italienska, utan att behöva besöka biblioteket. Det var en intressant fråga Fanny 

ställde så vi provade att söka via ämnesordet ”spanska” på indexsökning, men vi fick mest 

upp en träfflista med lexikon och ordböcker och böcker med spansk anknytning. Inte 

renodlade romaner på spanska. Vi gick även in på avancerad sökning, men eftersom det där 

måste fyllas i en sökfråga innan eventuella begränsningar görs, så kom vi inte vidare där 

heller. Sedan provade vi indexsökning igen. Men denna gång skrev vi ”Hk” i fältet och 

ändrade till ”Klassifikation” i rullistan. På ”Hk.01” i träfflistan fick vi fram vuxenromaner på 

spanska. Fanny tyckte att det skulle finnas ett lättare sätt att ta reda på vad det fanns för 

romaner på andra språk i katalogen.  

 

 

2. Tycker du att de funktioner som finns i menyn till vänster är tydliga och väsentliga?
4
 

Inte något märkvärdigt, menade Bertil och tillade att allt fungerade. Anna hade inget direkt att 

tillägga, annat än att hon tyckte att knapparna var informativa. Hon menade att det borde 

hellre stå för mycket om vad som fanns på den och den knappen, än för lite. Inte för lite så att 

man behövde gissa sig till var det och det fanns. Utan man visste vad knapparna innebar, så 

att man kom rätt på första försöket. Anna nämnde även att hon tyckte det var konstigt att det 

inte stod ”Logga ut” istället för ”Avsluta” på navigeringsfunktionen.  

 

”Ja… dom står ju inte ut på något sätt, men bara om man letar så hittar man ju…” Sa Danielle 

med skratt i rösten och Cecilia ansåg att ja, nog var de det. Alltså tydliga och väsentliga, men 

Cecilia påpekade att hon inte hade så bra uppfattning om det. Men hon menade att nu har man 

ju fått upp ögonen för att det finns mera att göra. Men för henne har det tidigare räckt att söka 

direkt i enkel sökning på böcker hon redan visste författare och titel på. Erika hade aldrig 

tänkt på om funktionerna i menyn var tydliga och väsentliga. Däremot när hon nu tittat efter 

hade hon svårt att förstå varför ”Nyhetsservice” låg under ”Mina uppgifter”.  

 

Greta tyckte att funktionerna sa vad de innebar. Fanny hade inga direkta åsikter om 

navigeringsfunktionerna men kom på att funktionen för ”Länkar” i menyn var under all kritik. 

Hon påpekade att det såg fult och simpelt ut. Även Erika kommenterade funktionen för länkar 

                                                 
4
 I kapitel 6.3 finns tre bilder på online katalogens utseende vilket också kan visa läsaren det gränssnitt som 

undersökningens deltagare möter. Denna fråga är viktig ur Allwoods (1998) användbarhetsaspekter för om 

gränssnittet sviker i anpassning och användarvänlighet kan det försvåra deltagarnas minnesbörda och vilja att 

använda systemet. 
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i bibliotekskatalogen och påpekade att många av länkarna inte fungerade och att det var dålig 

information om vad det var för någonting. Exempelvis nämnde Erika ”Rixlex” och menade att 

hur skulle hon kunna veta vad det var. Erika undrade även vad som menades med offentliga 

tryck och tillade att det kanske inte var så självklart för alla.  

 

 

3. Saknas det något viktigt där? Eller i övrigt när du använder katalogen? 
Greta, Erika och Cecilia kommenterade att det inte var något direkt som de saknade. Bertil 

hade ingen uppfattning och ansåg att han inte var så insatt i sådant här. Han använder bara 

denna katalog och hade därför inget att jämföra med. Fanny tyckte att det skulle finnas en 

länk till ”Artikelsök” via katalogen, så att hon kunde sitta hemifrån och söka artiklar. Hon 

berättade att hon nu måste komma in till biblioteket och fråga om artiklar på olika ämnen. Jag 

föreslog att hon skulle ringa till biblioteket om hon inte ville titta förbi. Då sa Fanny att det 

hade hon gjort någon gång, och att det hade funkat jättebra. Hon fick det hemskickat, 

berättade Fanny. Det var hon jättenöjd med.  

 

Danielle saknade inte heller något speciellt som hon kom på. Med tanke på vad hon använder 

katalogen till så fungerar det. Däremot blev det svårare om hon skulle söka på något för 

skolan, och bara sökte på något ämne, berättade Danielle. Hon tillade att det kunde ta lång tid 

att avgöra om det var något att ha när hon sökte böcker till skolarbeten. Men hon tyckte att det 

var bra att det nu fanns innehållsbeskrivning och bild på böckerna i katalogen. Erika hade 

kommenterat i liknande ordalag det som Anna också hade åsikter om. Anna tyckte att det 

skulle behöva finnas en förklaring på hur och vad man kan använda för sökkombinationer, 

plus och minus, eller något annat. Hon tyckte att den informationen borde finnas redan när 

man skulle börja söka i fritextfältet. Anna berättade för mig, när hon tidigare på dagen skulle 

testa att söka med + i katalogen: 

 
 Det här… det behöver jag hjälp med ibland… alltså hur, hur man ska söka på 

 ord, för att… jag tycker det är olika i olika sökmotorer, så att eh… man blir så 

 osäker. För att man, man är som van vid Google att det är plus man sätter dit 

 plus och plus och… men det märkte jag idag när jag sökte att det var ju… det 

 var bara nej… [skratt] …gör inte det, sätt inga plus där… ja… kom en massa  

 konstiga grejor då.  

 

 

4. Har du någon gång provat ”Avancerad sökning”? Hur gick det? 

Anna sa att hon kanske någon gång varit in där när det varit helt omöjligt att hitta. Men hon 

var inte inne där så särskilt ofta. Då frågade jag vad hon tyckte om avancerad sökning. 

”Tyckte den var lite märklig, ska jag säga… [skratt] … det liknar inget jag sett förut… jag har 

nog aldrig varit in här när, när jag ser den nu.” Berättade Anna och hon fortsatte titta på 

gränssnittet för avancerad sökning. ”Trunkering vet jag inte heller vad det är.”  

 

Danielle berättade att hon någon gång hade använt sig av avancerad sökning. Men att hon inte 

brukade prova det så ofta. När jag frågade hur det hade fungerat så svarade Danielle att det 

hade gått bra. Att hon hittat det hon sökte. Erika hade tidigare använt avancerad sökning och 

när jag frågade hur det hade gått för henne sa hon att går det inte första gången så provar man 

något annat. Men Erika påpekade också att om man inte var van vid att söka så här, så kunde 

det nog upplevas överväldigande. Hon nämnde också automatisk trunkering och undrade vad 

det var för något. Erika ansåg även att det var mycket som togs för givet och att det var 

mycket som verkade vara till för dem som var mer erfarna och som arbetade inom 

biblioteksverksamhet.  
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Cecilia berättade att hon aldrig varit in på avancerad sökning efter det att vi hade snabbkollat 

hur gränssnittet såg ut och jag förklarade lite vad det gick att göra där. Cecilia trodde att det 

var det vi hade gjort när vi utförde indexsökningen och la in nyhetsservice. Bertil talade om 

att han aldrig hade använt avancerad sökning. Vi gick in och tittade lite på gränssnittet och jag 

förklarade lite hur de olika fälten kunde användas. När jag beskrev trunkeringsfunktionen 

lystrade Bertil till och tyckte att det verkade intressant. Fanny berättade att hon försökt söka i 

avancerad sökning när hon skulle ha vissa ämnen och romanerna på andra språk, som nämnts 

ovan. Men att det inte gick så bra. Fanny menade att hon lika gärna kunde göra en enkel 

sökning i fritextfältet, eftersom den ändå delade upp orden i sökresultatet. Fanny ansåg också 

att avancerad sökning skulle kunna förbättras, eller intrigeras med det enkla sökningsfältet för 

att förbättra den. Greta hade provat avancerad sökning, men sa också att det var så många 

moment hon måste välja innan hon kunde söka. När hon inte hittade i enkel sökning gick hon 

på avancerad sökning och Greta berättade att det hade gått bra när hon väl använt det. 

 

 

5. Har du några förslag på inställningar, funktioner eller liknande som skulle behöva  

    finnas med i online katalogen? 
Erika tänkte på det hon tagit upp tidigare, det där med att kunna söka på + och – istället för de 

booleska operatorerna. Fanny nämnde det hon tidigare sagt om att förbättra sökfunktionerna 

som exempelvis intrigera avancerad sökning med fältet för fritextsökning. Greta ansåg att det 

fanns de inställningar och funktioner som hon behövde. Hon tyckte även att det var riktigt bra 

att hon kunde hålla koll på de lån hon hade hemma. Bertil hade inga förslag. Han tyckte att 

det var bra som det var. Danielle berättade: ”Någon gång har det stått att boken inte går att 

reservera, men inte varför.” Danielle önskade att hon som i det här fallet kunde få mer 

information om varför hon inte kunde reservera exemplaret.  

 

Anna talade om att hon faktiskt hade tänkt på detta, när hon väntade på bussen och skulle ta 

sig till stadsbiblioteket för intervjun. Anna önskade att det gick att välja hämtning på 

bokbussen för de böcker hon reserverade som inte var utlånade och som stod i hyllorna på 

stadsbiblioteket. Om böckerna var utlånade, då fungerade det att välja hämtning på bokbuss, 

men bara då, inte om böckerna fanns på hyllan, förklarade Anna. Om Anna ville ha dessa 

tillgängliga böcker måste hon ringa och be dem skicka dem med bokbussen. Hon önskade 

alltså att reservationssystemet skulle fungera vid hämtning på annan biblioteksenhet, oavsett 

om böckerna var utlånade eller inte.  

 

 

6. Vad tycker du om utseendet på online katalogen? Övergripbar? Ful? Rörig? Bra?  

    Något annat? 
Danielle sa: ”Jaa… den är ju inte jättesnygg, men den är ju funktionell, men… jaa, den är 

ganska, ganska basic skulle jag vilja säga, den som ger det man behöver å… ungefär så… den 

är i alla fall tydlig, det är det viktigaste.” Cecilia hade ingen åsikt om detta. ”Det är ju lätt att 

se bara… det funkar för mig, så…” Konstaterade Cecilia. Erika tyckte utseendet var lite 

tråkigt, grötigt. Fanny tyckte också att utseendet var lite tråkigt, lite 90-tal. Hon tyckte 

däremot att knapparna och funktionerna funkade bra, men att utseendet var lite trist och hon 

föreslog att designen skulle behöva bli bättre. Greta tyckte inte heller att utseendet och 

gränssnittet var så bra. Inte så jättekul, anmärkte Greta och tillade att hon tyckte att Lucia, 

(Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog) var roligare att söka i. Bertil tyckte att 

utseendet var bra, alltihop. Däremot kom han på att det var svårt att se alla funktioner och 

knappar, exempelvis ”Träfflista” och ”Titelinfo”, som låg långt ned på sidan och inte syntes i 
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helskärm. Om utseendet i katalogen sa Anna: ”Den är vilsam, jag tycker den är helt okej.” 

Anna tyckte att det var bra att det var mörkt där det stod viktiga saker och att det var tydligt 

blått så att man visste att det var en länk till något vidare. Däremot tyckte Anna att länken för 

”Extra information” inte var bra eftersom hon inte kom någonstans. Knappen ”Träfflista” sa 

henne ingenting och att hon då hellre klickade bakåt i webbläsaren. Anna tyckte även att 

”Titelinfo” var felplacerad. Hon ansåg att den skulle vara placerad uppe vid själva 

beskrivningen av boken. Det var där hon letade information om böckerna och läste sig till om 

vad de handlade om.  

 

 

7. Vad brukar du använda online katalogen till? (Sökning? Omlån? Reservera?  

    Browsing? Medietips?) 
Anna brukar söka på redan identifierade medier som författare och titlar. Hon gör även omlån 

och reservationer. Bertil letar rätt på böcker åt sin fru och reserverar dem om de finns. Han 

nämnde också att någon gång har det hänt att han har lånat om böcker om de varit bortresta. 

Cecilia brukar söka, göra omlån och inköpsförslag, reservera och tar bort reservationer. 

Cecilia avslutade med: ”Det är dom funktioner jag använder. Som sagt, det räcker för mig.”  

 

Danielle söker skönlitterära böcker, nyheter, levnadsskildringar. Hon reserverar, gör omlån 

och inköpsförslag. Erika brukar låna om de böcker hon har lånade. Hon söker också för att se 

vad biblioteket har. Sådant som hon är intresserad av att läsa och annat som hon sett via 

exempelvis Internetbokhandlar. På så sätt vet hon vad hon kan låna, nästa gång hon har 

vägarna förbi biblioteket för att lämna tillbaka böcker. Även Fanny brukar söka efter redan 

kända medier som hon i förväg har kollat upp på Internetbokhandlar. Sedan kollar hon om de 

finns i katalogen. Fanny reserverar allt hon är intresserad av. Däremot ändrar hon inställning 

på från och när hon önskar att vissa böcker ska reserveras och hur länge hon önskar stå i kö på 

vissa böcker. Fanny gör också många inköpsförslag och hon använder katalogen till att låna 

om de böcker hon har hemma. Några få gånger vill hon få fram tips genom att browsa om 

speciell litteratur, exempelvis de tidigare nämnda romanerna på andra språk. Greta gör 

sökningar på kända medier. Hon reserverar både utlånade böcker och böcker som finns inne 

på huvudbiblioteket. Hon gör också omlån. Greta berättade att hon även gjort 

ämnessökningar, men att det inte händer så ofta.  

 

 

8. Har du några andra funderingar eller åsikter? Något annat du skulle vilja nämna? 
Med skratt i rösten sa Anna att hon lyckats få med det mesta redan. Bertil hade ingen vidare 

uppfattning om det här, så han, och inte heller Cecilia och Fanny hade några andra 

funderingar eller åsikter. Erika tyckte det var dåligt att man inte kunde gå vidare via länkar till 

att se vad andra bibliotek hade om man skulle ha velat göra fjärrlån. Om jag förstod Erika rätt, 

så ville hon att katalogen skulle vara mer lik exempelvis LIBRIS där det går att se på vilka 

bibliotek det efterfrågade exemplaret finns och där det medföljer beskrivning av innehåll och 

bild. Erika påpekade resignerat: ”Det finns ju alltid Adlibris.” Greta tyckte det var bra att det 

fanns innehållsbeskrivningar så att man kunde kolla upp böckerna innan man lånade hem 

dem. Hon lånar mycket böcker och tycker det är kul att göra inköpsförslag.  

 

När Fanny utförde sina testuppgifter och vi kom tillbaka till startsidan för katalogen, såg hon 

att det gick att söka på musik via de länkade medielisterna på startsidan. Detta blev Fanny 

glatt överraskad över. På liknande sätt var det för Greta när hon skulle börja med sina 

testuppgifter. Precis när hon satte sig framför tangentbordet och hade startsidan av katalogen 

framme på skärmen, frågade hon om de där länkarna till tips på CD-böcker för vuxna och det 
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andra, hade varit där förut. Jag svarade att jovisst hade det varit det. Jag passade på att tipsa 

om att hon även kunde söka i fritextfältet på inläsare av ljudböcker som hon sedan tidigare 

kände till och tyckte om att lyssna på. Det tyckte Greta var bra och avslutade med att säga: 

”Spännande, nu måste jag hem och öva!” Om själva katalogen sa Danielle:  

 
Näe… tycker den är… i allmänhet bra, och använder den väldigt ofta.  

Ofta så… bra å slippa gå till biblioteket utan man kan ta reda på om boken 

finns hemma istället. Och så att det är så väldigt bra utbud, faktiskt, fast det 

är sån liten stad, så litet bibliotek så brukar jag oftast hitta den bok som jag 

vill låna. Så det tycker jag är jättebra. 
 

Danielle nämnde ett exempel om en bok som hon reserverat i katalogen. Hon var och hämtade 

den och insåg att den var i kategorin lättläst. Det passade henne inte så bra eftersom hon 

tycker det är svårt att läsa när det är så stor text och enkla meningar. Jag påpekade att detta 

var ett bra exempel på att det även är bra att vara uppmärksam på vad boken har för placering 

i katalogposten. Om en placeringsdefinition är möjlig. Danielle bekräftade att hon bara ser var 

boken finns och om den finns inne eller är utlånad. Allt där emellan är som blankt, sa 

Danielle.   
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8.  Analys 
Med utgångspunkt i Människa-datorinteraktion och utifrån de fyra faktorer som Carl Martin 

Allwood definierar i användbarhet kommer jag här nedan att analysera det resultat jag 

redogjort för i kapitel 7. Allwood menar att användbarhetsfaktorn behöver vara tillräckligt 

hög för att programmet ska kunna användas på ett effektivt och funktionellt sätt. Därför har 

jag valt dessa fyra användbarhetsaspekter som hjälp till att utvärdera den effektiva 

funktionaliteten i en specifik online katalog. Eftersom jag även har ett användarperspektiv har 

jag låtit några användare interagerar med systemet i olika moment för att hjälpa mig bedöma 

just den effektiva funktionaliteten i online katalogen, utifrån deras tankar, åsikter och svar. 

Jag kan även redogöra för några av de observationer jag gjort under intervjusessionerna för att 

nyansera resultatet en smula. Analysen utgår ifrån information samlat från inledande 

intervjufrågor, testuppgifter och uppföljningsfrågor.  

 

8.1  Anpassning 

Anpassning enligt Allwood innebär att programfunktionerna är utformade så att det så 

optimalt som möjligt följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. Samt 

kan exempelvis ett program utvecklas speciellt för en arbetsplats där uppgiftens karaktär och 

syfte är bestämd (1998, s. 11). Som jag tidigare redogjort (se kapitel 6.1) finns det i 

bibliotekssystemet Book-it möjlighet att via varje biblioteksenhet, avdelning, anställd och 

användare anpassa systemet efter egna önskemål (Axiells hemsida, 2010-03-23).  

 

Jag börjar med att analysera och exemplifiera programfunktioner som är utvecklade och 

tillgängliga för användare att anpassa efter sina egna önskemål. Med lånekortsnummer och en 

personlig pinkod kan användare logga in på ”Mina sidor” och där kan programfunktioner som 

e-postadress läggas in. Användaren kan exempelvis få mejl om när ett reserverat 

medieexemplar finns tillgängligt för hämtning. En annan programfunktion som användaren 

kan bocka för är ”Övertidsvarning” som innebär att användaren får mejl om sina lånade 

medieexemplar där lånetiden är på väg att gå ut. Ytterligare en programfunktion som kan 

anses höra till den anpassningsbara kategorin är ”Nyhetsservice”, där användaren kan göra 

egna begränsningar via mediebevakning av nyinköp.  

 

Jag har konstruerat testuppgifter som berör dessa tre anpassningsbara programfunktioner. 

Respondenten Anna tyckte det var bra att det gick att lägga till fler e-postadresser efter det att 

den första hade aktiverats. Systemet tillåter nämligen att användare har fler e-postadresser 

inlagda och sparade, men endast en kan vara aktiverad. För de flesta av respondenterna gick 

uppgiften att hitta funktionen för ”Adressuppgifter” och lägga in e-postadress riktigt bra. 

Bertil hade lite svårt att se var funktioner för ”Adressuppgifter” var beläget. Flera av 

respondenterna hade svårt att hitta funktionen för att aktivera e-postadressen.  

 

Programfunktionen för ”Övertidsvarning” visste nästan alla vad det innebar och tyckte den 

var bra att ha. Anna upplevde tjänsten som en livräddare och Danielle menade att ibland när 

hon har många lån hemma är det svårt att hålla reda på när de ska vara tillbaka och hon 

berättade att hon brukade få övertidsvarning ibland. När Greta fick klart för sig vad som 

innebar med övertidsvarning sa hon: ”Det här skulle man egentligen kunna fixa hemma.” Hon 

resonerade vidare att det kan vara bra att ha, speciellt när hon lånar böcker på flera olika 

bibliotek. För att lättare kunna hålla reda på sina lån. Bertil hade svårt att se var han skulle 

bocka för ”Övertidsvarning” eftersom funktionen ligger längst ned på sidan i gränssnittet för 

adressuppgifter och inte syntes på skärmen.  
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Utav respondenterna var det bara Anna som hade provat ”Nyhetsservice” tidigare och hon 

tyckte jättemycket om den. Hon berättade att hon tidigare funderat över vad det egentligen 

innebar med de olika inställningarna som det gick att välja. Jag fick förklara för Anna 

allteftersom hon valde olika inställningar. På liknande sätt förklarade jag de olika 

begränsningar som gick att göra för de andra respondenterna. Dock valde Bertil ”CD” på 

”Medietyp” när han valt den exemplifierade författaren jag nämnt som förslag i uppgiften. Jag 

antog då att Bertil hade menat att välja ljudböcker som begränsning på medietyp och jag 

förklarade att ”CD” kanske bara skulle innebära begränsningen musik på CD. Bertil menade 

att för honom var CD detsamma som ljudböcker. Den här uppfattningen som Bertil har är nog 

inte så ovanlig bland biblioteksanvändarna. Om de är ute efter att låna ljudböcker på CD och 

inte är intresserade av ljudböcker i kassettformat. Denna programfunktion gällande medietyp 

kan nog vålla fortsätta bryderier för användarna. Alla utom Fanny tyckte programfunktionen 

”Nyhetsservice” verkade bra. Helst nu när de fått prova på den och se hur det fungerade att 

lägga in medieval och begränsningar. Fanny tyckte inte namnet passade in på det tjänsten är 

till för. Trots att jag förklarade vad det innebar och hur det gick till i praktiken kunde hon inte 

ta till sig informationen och förstå tanken bakom den. Andra svårigheter respondenterna stötte 

på, förutom svårigheterna att förstå begränsningsvalens olika innebörder, var de som valde att 

söka på den författare som jag gav som sökexempel på i uppgiften. De skrev författarnamnet 

som det stod i texten (Conn Iggulden) och eftersom Conn är förnamnet så sökte systemet på 

Conn först och hittade inget som stämde in. Sökfunktionen klarade alltså bara av att 

identifiera författare med efternamn som första sökord i sökfältet för sökning på författarnamn 

i tjänsten ”Nyhetsservice”. För att i detta fall konkret höja anpassningsaspekten, i och med att 

bibliotekssystemet beskrivs som föränderlig och anpassningsbar, borde systemet här kunna 

tillmötesgå användarnas svårigheter att förstå och utföra lyckade sökuppdrag genom att göra 

dessa tjänster mera användarvänliga.  

 

8.2  Användarvänlighet 

De av Allwood fyra olika definierade aspekterna på användarvänlighet börjar med 

åtkomlighet som innebär att användaren måste ha tillgång till programmet för att kunna 

använda det. Det är även viktigt att programmet ställer förenliga krav på användaren och att 

det ger stöd för användarens sätt att fungera mentalt. Att systemet inte ökar minnesbördan och 

inte kräver svar som direkt strider mot användarens förkunskaper. Individualisering är en 

annan viktig aspekt. Desto mer programmet kan ge stöd åt olika typer av användare som har 

till uppgift att interagera med programmet, desto större är chansen att det passar den enskilde 

användaren. Den sista viktiga aspekten av användarvänlighet som Allwood tar upp är i den 

kvalité funktionen för hjälpresurser är som programmet tillhandahåller (1998, s. 12-13). 

 

Åtkomligheten är god eftersom online katalogen ligger ute på nätet. Har bara användaren 

Internetuppkoppling så borde det inte vara några problem med att ha tillgång till OPAC-

systemet och dess funktioner. En annan form av åtkomlighet är den information användarna 

kan få fram genom att interagera med online katalogen utan att behöva besöka det fysiska 

biblioteket. Flera av respondenterna har uttryckt att de tycker att det är mycket bra att det ofta 

går att se en bild och en innehållsbeskrivning av boken i katalogposten. Någon uttryckte att 

det är bra att kunna leta böcker i katalogen hemifrån för att läsa om deras innehåll innan man 

går till biblioteket för att låna så att man inte lånar böcker som, när det kommer till kritan, 

man inte är intresserad av att läsa. Även Danielle berättade att bild och innehållsbeskrivning 

har hon haft stor nytta av för att ibland har hon inte vetat om det var just den boken hon ville 

ha.  
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Den andra aspekten på användarvänlighet är där systemet inte bör öka minnesbördan. Utan 

systemet bör ha logiska steg som gör det lättare för användare att ta sig framåt och vidare med 

sin uppgift. Dessutom bör interaktionen inte kräva för höga förkunskaper hos användaren som 

torde kunna bedömas vara rimliga, när respondenterna uppger att online katalogen känns 

användarvänlig och lätt att använda. Greta berättade att hon oftast vet vad hon ska ha, så hon 

upplever inte att det ligger några svårigheter i just det hon använder katalogen till. Danielle 

har liknande åsikter och anser att katalogen är hyfsat enkel. Cecilia brukar mest använda 

katalogen till att göra inköpsförslag, söka böcker och reservera och menade att det hon 

använder den till fungerar. Bertil upplever heller inga problem alls och menade att bara man 

stannar upp och läser och inte är för snabb, så går det bra. Danielle tycker att det går bra att 

reservera, låna om, göra inköpsförslag och söka i katalogen när hon vet vad hon är ute efter 

men hon tycker det blir svårare om hon ska söka något till skolarbeten och bara söker på 

något ämne. Det kan även ta lång tid att avgöra om det är något att ha.  

 

Anna berättade bland annat att: ”Jag har inte märkt så mycket annat, jag tycker den 

[katalogen] är ganska lätt och jag tycker den har blivit mycket bättre… Alltså bättre och bättre 

hela tiden.” Detta nämnde Anna efter det att hon påpekat om det långa lånekortsnumret som 

användarna måste knappa in tillsammans med pinkoden för att kunna logga in på ”Mina 

sidor”. Detta är däremot en aspekt som ökar minnesbördan. Både Anna och Danielle har 

uttryckt att de istället för att leta fram lånekortet, eller om de inte har det med sig för varje 

gång de ska reservera eller låna om böcker, har valt att memorera lånekortssiffrorna utantill. 

De rekommenderar ett kortare lånekortsnummer eller ett användarnamn istället, som det vore 

lättare att komma ihåg.  

 

Med aspekten av att programmet inte bör kräva svar som direkt strider mot användarens 

förkunskaper, kan jag se att det som respondenterna är vana vid att göra, går utan några 

direkta svårigheter. Göra inköpsförslag, låna om, reservera och söka på redan kända författare 

och titlar går alldeles utmärkt. De flesta av respondenterna använder katalogen 1 – 3 gånger i 

månaden och det kan anses nog ofta för att hålla minnesprocesserna ajour för att utföra 

uppgiften problemfritt och utan att öka minnesbörda och ansträngning. Genom den kunskap 

och erfarenhet av att använda Internet som respondenten upplever sig själv ha, kan få 

konsekvenser för vad de förväntar sig av online katalogen. Exempelvis har Fanny, som ansåg 

sig själv ha mycket bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet, flera kritiska 

anmärkningar att påpeka om just online katalogen. Bland några av de synpunkter hon tog upp 

var att hon tycker att det är svårt att söka på litteraturtips efter romaner på andra språk. Hon 

tyckte även att funktionen för länkar var under all kritik och att det borde finnas en direktlänk 

till Artikelsök från katalogen. Gränssnittsmässigt tyckte Fanny att utseendet i katalogen var 

lite tråkigt, lite ”90-tal”. Till skillnad från Bertil som ansåg sig själv ha dålig kunskap och 

erfarenhet av att använda Internet var nöjd med katalogen och tyckte att allt fungerade bra. 

Han hade ingen uppfattning om det var något som saknades eller som borde finnas med i 

katalogen. Han menade att han inte var så insatt i sådant här och att han inte hade något att 

jämföra med.   

 

En annan synpunkt som påverkas av förkunskaper var det som både Erika och Anna 

påpekade. De tyckte det var svårt att veta hur man skulle söka. Erika undrade om det skulle 

vara OCH/ELLER/NOT alternativt + eller –. Även Anna berättade att hon provat söka med + 

men att det inte gick alls. Däremot tror Anna att det blir allt vanligare med + och –. Erika 

tänkte först att det kanske var dumt att ha som alla andra när hon fick veta att det var de 

booleska operatorerna som gäller i denna online katalog. Å andra sidan, funderade Erika, 
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kanske det vore bättre att vara mainstreamare så att det blev lättare för alla att söka eftersom 

de flesta sökmotorer hon använder har + och –.  

 

Däremot vid testuppgift 5 brister systemet i användarvänlighet. I den aspekten att systemet 

inte bör kräva för stor minnesbörda. Online katalogen ställer inte förenliga krav och ger inte 

stöd för användarens möjligheter att komma ihåg aspekter som är nödvändiga för att 

interagera med programmet här. När respondenterna skulle få fram de extra bibliografiska 

uppgifterna, såsom ”Titelinfo”, var det bara Erika som på en gång lyckades få fram vem som 

var inläsare till ljudboken. Knappen som skulle klickas på satt för långt ner på skärmen. 

Liksom även viktiga knappar som ”Träfflista” och ”Katalogpost” (Placering) gör. Så de andra 

respondenterna hittade inte knappen förrän de nästan givit upp om att hitta informationen. 

Istället fanns där inaktiva blålänkar som de klickade på, som egentligen inte gav någon extra 

information eller var en tjänst som biblioteket inte abonnerade på. Jag bedömer dessa 

oväsentliga länktillval och felplacerade navigeringsfunktioner för krävande och 

belastningsbara för användarnas minnesprocesser. Ett klart hinder för en effektiv interaktion 

med online katalogen.  

 

Individualisering som är nästa aspekt av användarvänlighet är svårt att konkretisera på annat 

sätt än att online katalogen idag är mycket mer än bara en OPAC i dess vanliga definition och 

innebörd, mycket mer än bara ett sök- och återvinningsverktyg, tillgänglig via Internet. 

Individualiseringen kan här även innebära de anpassningsbara programfunktioner som online 

katalog erbjuder i nuläget. Detta har jag även redogjort för i kapitel 8.1; de personliga 

inställningarna på intressanta medier i Nyhetsservicetjänsten och de personliga sidorna med 

möjlighet för val av övertidsvarning och att göra omlån. Det går även att göra inköpsförslag 

och fjärrlåneansökningar. Det går att titta på färdiga beståndslistor av olika medietyper eller 

bara browsa vilket kan innebära att online katalogen passar den enskilde användaren och 

användarna i stort.  

 

Den fjärde och sista aspekten på användarvänlighet är funktionen för hjälpresurser som 

programmet tillhandahåller och som bör vara av god kvalité. Här har vi mycket mer att önska 

från OPAC-systemet. I testuppgift 3 fanns en uppmaning att klicka på ”Hjälp” för att leta 

information om vad som innebar med tjänsten: ”Övertidsvarning”. Om deltagarna inte visste 

det innan. Två respondenter fick uppsöka hjälpavsnittet och hade stora svårigheter att hitta 

informationen. Trots att testuppgiften gav tips om var de skulle börja söka informationen 

genom att instruera dem att välja ”Dina sidor” i hjälpavsnittet kunde de inte på egen hand 

hitta informationen. Hela hjälpavsnittet var i vit bakgrund med svart brödtext där rubriker och 

vissa ord var i fetstil. De båda respondenterna skrollade ned över sidan men gick förbi den 

lilla meningen där informationen stod. Tid gick utan att de kunde urskilja det de sökte och 

först efter hjälp från mig, för att kunna komma vidare med testuppgiften, kunde de läsa till sig 

informationen om ”Övertidsvarning”. Här bedömer jag att respondenterna efter en rimlig tid, 

inte lyckades hitta informationen i hjälpavsnittet. Det innebär att online katalogens 

hjälpavsnitt inte uppfyller en så viktig aspekt på användarvänlighet som hjälpresurser bör ha, 

med tanke på Allwoods (1998) användbarhetsfaktorer.  

 

8.3  Användaracceptans 

Användaracceptans är den tredje faktorn för användbarhet enligt Allwood och karaktäriseras 

av att användarna är välvilligt inställda till programmet och även är motiverade att använda 

det (1998, s. 13). Undersökningens deltagare verkar välvilliga och motiverade att använda 

online katalogen. De har uppgett att de använder online katalogen, åtminstone 1 – 3 gånger i 
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månaden och några respondenter oftare. Respondenterna uttryckte mestadels positiva åsikter 

angående aspekter som rör interaktionen av det som de vanligtvis använder katalogen till, 

såsom låna om, reservera, göra inköpsförslag och sökning på redan identifierade 

författare/titlar. Därmed kan online katalogens användare anses vara välvilliga och positiva 

till att nyttja och lära sig att använda katalogen. Det går även att bedöma att de funktioner och 

tjänster som var nya för respondenterna, uppfattades som något mycket positivt. Exempelvis 

tyckte Greta att ”Övertidsvarning” var en bra och nyttig tjänst. Flera av respondenterna tycker 

om att lyssna på ljudböcker och de fann det mycket positivt att det gick att få fram vem som 

var inläsare genom att klicka på ”Titelinfo” i katalogposten. Anna sa bland annat: ”…så där 

kan man få reda på lite mer om själva boken, vem som har gett ut dom åh… men, gud va’ bra! 

[…] Jättebra knapp!” Även programfunktionen för ”Nyhetsservice” möttes av positiva 

kommentarer efter att de fått prova på det. Anna sa att: ”Det här ska jag göra när jag kommer 

hem. För just de nya böckerna är ju ofta dom som är utlånade hela tiden så… märker aldrig 

när de kommer in.” Greta kommenterade att det verkade vara en bra service: ”Spännande… 

det har jag aldrig sett.” 

 

8.4  Användarkompetens 

Användarkompetens innebär att användaren bör ha tillräcklig förståelse och tillräckliga 

färdigheter för att kunna interagera med datorsystemet på ett effektivt sätt (Allwood 1998, s. 

13). Resultatet av testuppgifterna visar överlag att respondenterna interagerar effektivast i de 

tjänster och programfunktioner de är vana vid att använda. Det tyder på att gränssnittet är 

välbekant och att de interagerar här på ett funktionellt och effektivt sätt. Anna kommenterade 

att alla dessa funktioner är mycket lätta att hantera eftersom det bara är att bocka för och 

klicka på omlån eller ta bort reservation: ”Tycker jag funkar väldigt bra.” Avslutade Anna. 

När Cecilia utfört uppgiften där hon skulle låna om ett specifikt exemplar, förklarade Cecilia 

med säker ton: ”Det här kan jag!” Sedan berättade hon att det här med att reservera, låna om, 

mina sidor och inköpsförslag; ”…det är sånt som jag gör mycket.” 

 

Angående att användaren bör ha tillräcklig förståelse för att kunna interagera med 

datorsystemet på ett effektivt sätt kan även ses till de djupare förkunskaper som användare 

kan ha. Genom den kunskap och erfarenhet av att använda Internet som respondenterna 

upplever sig själva ha, kan få konsekvenser för vad de förväntar sig av online katalogen. De 

med mycket bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet förväntar sig ofta att online 

katalogen ska motsvara de funktioner som sökmotorer erbjuder och de saknar förståelse för 

online katalogens begränsningar. Exempelvis Fanny, som ansåg sig själv ha mycket bra 

kunskap och erfarenhet av att använda Internet, hade flera kritiska anmärkningar att påpeka 

om just online katalogen. Några av hennes anmärkningar har jag beskrivit i kapitel 8.2, där 

jag resonerar kring användarvänlighetsaspekten. Ett annat exempel när två respondenter 

saknade förståelse för online katalogens begränsningar var när Erika och Fanny gjorde sina 

indexsökningar. De kommenterade att de tyckte det var konstigt att de skulle behöva klicka på 

sök igen, efter det att ”Kroatien” som ämnesord kommit upp i sökfältet. Efter att jag förklarat 

hur systemet arbetar i den här situationen förstod Erika bättre. Det visar att Allwood har rätt 

när han påstår att det krävs en effektiv utbildning på systemet för att uppnå en tillräcklig 

förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera med systemet på ett effektivt sätt 

(1998, s.13). Kanske skulle det inte vara en sådan dum idé att införa utbildning i interaktion 

med online katalogen för att öka förtrogenheten med och förståelsen för OPAC-systemets 

funktionalitet för att ge användarna en möjlighet att interagera på ett effektivare sätt. 
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9.  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat utifrån mina analystolkningar och där 

paralleller dras till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med reflektioner över studiens 

genomförande.  

 

9.1  Online katalogen i relation till anpassning och användarvänlighet 

Två av mina respondenter föreslog att fritextsökningsfältet skulle kunna tillföras lite mer 

information om hur söktjänsten helst ska användas. Anna och Erika berättade att de tycker att 

det är svårt att veta hur de ska söka i online katalogen. Christine L Borgman (1996) menar att 

det är mycket vanligt att användaren inte vet hur han eller hon ska formulera sin sökfråga så 

att det stämmer överens med katalogens sök- och återvinningsfunktioner och det blir ännu 

mer angeläget när användaren har för avsikt att göra ämnesordsökningar. I Sridhars artikel 

som handlar om ämnesordsökning i OPAC, problematiserar han användarnas svårigheter med 

att omvandla ämnet i sökfrågor som skulle kunna motsvara katalogens indexerade ämnesord 

(Sridhar 2004). I min användarundersökning nämnde Fanny de svårigheter hon haft med att 

söka skönlitterära böcker på andra språk när hon inte känner till författare eller titlar. Vid 

sökning på ämnesord återvanns mestadels ordböcker, lexikon, och böcker med anknytning till 

landet. Inte romaner på det efterfrågade språket. Fanny visste alltså inte hur hon skulle ha 

formulerat sin ämnesordsökning för att återvinna det hon efterfrågade. Antell och Huang 

(2007) fann i sin undersökning att respondenterna sällan använder korrekta och fullständiga 

ämnesord samt att de flesta av deltagarna var ovetande om de funktioner och tjänster som 

fanns för att underlätta ämnesordsökningar. Flera av mina respondenter uttryckte således 

önskemål på mer information och instruktioner om hur de ska göra när de söker. Det är något 

som Rönnbäck (2006) också kom fram till i sin uppsats. Hennes respondenter, liksom mina, 

har också uttryckt ett önskemål om ett bättre hjälpavsnitt som även kan visa konkreta exempel 

på bra sätt att söka. Den fjärde och sista aspekten på användarvänlighet enligt Allwoods 

(1998) användbarhetsfaktorer är att funktionen för hjälpresurser ska vara av bra kvalité och 

här har vi mer att önska eftersom hjälpavsnittet inte uppmuntrar till läsning samt att det var 

svårt att hitta informationen användarna letade efter, i den långa brödtexten. 

 

Mina respondenter berättade att de ofta hellre vände sig till Internetbokhandlar för medietips 

som de sedan sökte efter i bibliotekskatalogen. När Fanny inte snabbt nog hittade information 

om vem som är inläsare till den efterfrågade ljudboken tänkte hon vända sig till just en 

Internetbokhandel och menade att informationen säkert fanns där. I Antell och Huangs (2007) 

studie var det några studenter som tänkte fortsätta sökningen i Google eller i någon annan 

söktjänst istället, när de inte var nöjda med sökresultatet. Det var även vanligt att studenterna 

gav upp med den tanken att katalogen inte innehöll något relevant material för dem. Här kan 

jag göra den bedömningen att OPAC-systemet har brister som berör både anpassning och 

användarvänlighet. Respondenterna ger ofta upp när de inte är nöjda med sökresultatet eller 

när de inte hittar den bibliografiska information som systemet erbjuder. Istället väljer de att 

vända sig till söktjänster via Internet. Abrahamsson och Berg (2007) beskriver varför 

söktjänsterna på Internet kan påverka användarnas sökbeteende. Det är för att söktjänsterna på 

Internet upplevs enkla att använda, användarna får nästan alltid något svar och de kommer 

direkt till informationen och inte bara till en bibliografisk referens. Dessutom är svaren 

relevansrankade så bäst träff förmodas komma högst upp på listan av träffar. Söktjänsterna 

erbjuder ofta stavningskontroll, möjlighet till sökning på ordstammar och några söktjänster 

ger förslag på vidare sökning. Effekten blir att förväntningarna ökar på att bibliotekskataloger 
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ska erbjuda samma förutsättningar vid informationssökning som på andra Internetbaserade 

söktjänster.  

 

Vid en testuppgift när respondenterna skulle interagera med online katalogen i flera moment 

uppstod där problem för några. De kunde ha svårt att hitta tillbaka till träfflistan från sidan för 

de bibliografiska uppgifterna. Dessutom sa ordet ”Träfflista” och ”Titelinfo” inget för en av 

deltagarna och några av dem ansåg att knappfunktionerna var svåra att upptäcka eftersom de 

var placerade lite väl långt ned på sidan i katalogposten. Därtill fanns inaktiva blålänkar som 

de klickade på, som egentligen inte gav någon information som de hade nytta av. Yushiana 

och Rani (2007) nämner att det vore bra om användarna slapp skrolla ner över skärmen för att 

hitta viktig information. Alla kanske inte är medvetna om att sidorna i systemet kan innehålla 

mer, nedanför det som syns i helskärm. Respondenten Anna föreslår att knappen för 

”Titelinfo” skulle placeras i området kring bokens innehållsbeskrivning och bild. Hon menade 

att det var där hon tittade efter mer information om boken och att det är där de övriga 

bibliografiska uppgifterna borde finnas. Anna anser även att det är dumt att ha aktiva 

blålänkar som inte leder någonstans och de ger ingen extra information om boken. Här anser 

jag att systemet brister i användarvänlighet eftersom systemet kräver för stor minnesbörda. 

Jag bedömer dessa oväsentliga länktillval och felplacerade navigeringsfunktioner för 

krävande och belastningsbara för användarnas minnesprocesser. Ett klart hinder för en 

effektiv interaktion med online katalogen.  

 

Yushiana och Rani (2007) beskriver i deras studie att det är mycket vanligt med 

biblioteksrelaterade termer som används i online kataloger vilka kan vara svåra att förstå sig 

på och användarna saknar följaktligen förtrogenhet med dessa. Ett sätt att göra svårbegripliga 

termer och funktioner mer användarvänliga är att låta en informationsruta framträda när 

användaren för muspekaren över ordet eller knappfunktionen. Eller helst kanske utöka 

information och innehållsbeskrivning för varje katalogfunktion så användarna kan läsa sig till 

det de inte förstår. Detta motsvarar också Allwoods (1998) första användbarhetfaktor, 

nämligen anpassning. Systemet bör anpassa utformning och benämning av funktioner så att de 

så optimalt som möjligt motsvarar de associationer användarna rimligtvis kan få genom att se 

dem i dess rätta sammanhang.  

 

9.2  Förekomsten av acceptans och kompetens i online katalogen 

Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och är 

motiverade att använda det. Användarkompetens innebär att användaren bör ha tillräcklig 

förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera med datorsystemet på ett 

effektivt sätt (Allwood 1998, s. 13). Resultatet av testuppgifterna visar överlag att 

respondenterna interagerar effektivast i de tjänster och programfunktioner de är vana vid att 

använda. Det tyder på att gränssnittet är välbekant och att de interagerar här på ett funktionellt 

och effektivt sätt. Anna kommenterade att alla dessa funktioner är mycket lätta att hantera 

eftersom det bara är att bocka för och klicka på omlån eller ta bort reservation: ”Tycker jag 

funkar väldigt bra.” Avslutade Anna. När Cecilia utfört uppgiften där hon skulle låna om ett 

specifikt exemplar, förklarade Cecilia med säker ton: ”Det här kan jag!” Sedan berättade hon 

att det här med att reservera, låna om, mina sidor och inköpsförslag; ”…det är sånt som jag 

gör mycket.”  Respondenterna uttryckte mestadels positiva åsikter angående aspekter som rör 

interaktioner med det som de vanligtvis använder katalogen till. De även uppgett att de 

använder online katalogen, åtminstone 1 – 3 gånger i månaden och några respondenter oftare.  
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Respondenterna var även positivt och vänligt inställda till de funktioner som de inte sedan 

tidigare kände till, såsom övertidsvarning, medielistor länkade på online katalogens startsida, 

ljudboksinläsare och nyhetsservice. De uttryckte bland annat fraser som att nu måste jag hem 

och öva och det här skulle man egentligen kunna fixa hemma. Flera deltagare upplevde att det 

även verkade spännande. I det båda fallen här ovan, motsvarar OPAC-systemet Allwoods 

(1998) tredje användbarhetsfaktor, nämligen nog hög användaracceptans.  

 

Oklarheter fanns bland respondenterna om vad för sökbegränsningar som gick att göra i just 

den här online katalogen i jämförelse med andra söktjänster. Erika undrade om det var + eller 

– som gällde här eller booleska operatorer och Anna hade provat söka med + men det hade 

inte fungerat. Erika berättade att de flesta sökmotorer hon använder har + eller – funktion vid 

sökning och hon menade att det kanske vore bättre om det vore likadant i online katalogen. 

Att göra inställningarna mer ”mainstream” så att det blir lättare för alla att söka. Erikas 

resonemang stämmer in med Eric Novotnys studie som visar att dagens bibliotekskatalog 

användare, i högsta grad är influerade av det sätt sökning och återvinning genomförs i 

sökmotorer på Internet (Novotny 2004). Några av respondenterna, med bra eller mycket bra 

erfarenhet och kunskap av att använda Internet, alltså med djupare förkunskaper önskade 

liknande inställningar och sökbegränsningar i bibliotekskatalogen som på sökmotorerna på 

Internet, som även bekräftas förekommande i Guha och Sarafs (2005) undersökning. Här 

passar Allwoods (1998) fjärde användbarhetsfaktor, användarkompetens in eftersom djupare 

förkunskaper av att använda Internet kan innebära att användaren ställer högre krav på online 

katalogen och saknar därmed förståelse för dess begränsningar. Även detta är något som 

Novotny (2004) kommer fram till och jag har sett liknande förekomster i mitt analysarbete. 

 

En annan aspekt som Sridhar (2004) tar upp är att trots alla utökade sökmöjligheter genom 

tekniska innovationer, såsom index- och avanceradsökning och booleska operatorer i 

bibliotekskatalogen, föredrar många att använda sig av ett enkelt sökfält för fritextsökning. 

Det överensstämmer också med det som Olsrud och Petersson (2000) kommit fram till i deras 

undersökning. Där har deras respondenter uttryckt att de använder den sökfunktion de är vana 

vid att använda och att de anser sig själva för övrigt vara nöjda med sina sökresultat. Det är 

vanligt förekommande i tidigare studier och i uppsatser att användarna beskriver sig själva 

vara nöjda med online katalogerna även de gånger de inte fått fram ett så lyckat sökresultat, 

vilket även Karen M. Drabenstott (1991) fastställer i sin artikel.  

 

Även i min undersökning valde nästan alla respondenterna, i alla lägen när de själva fick 

välja, att söka i det enkla fritextsökningsfältet som alltid fanns synligt, högst upp på sidan, 

oavsett det gränssnitt användaren interagerade med. Exempelvis tänkte Bertil att han skulle 

göra en ny enkel sökning för att få fram en annan författare och titel som redan fanns i 

träfflistan, allt han egentligen behövde göra var att klicka sig tillbaka från katalogposten till 

träfflistan och klicka sig vidare till nästa sida för att hitta det efterfrågade exemplaret. Men 

eftersom det enkla fritextsökningsfältet hela tiden ligger i förgrunden, högst upp på sidan, kan 

det påverka användaren till att vända sig dit för att söka på nytt istället. Vid en annan 

testuppgift fick jag påminna flera av deltagarna om att uppgiften efterfrågade en indexsökning 

när de var på väg att fylla i sökfrågan i fältet för fritextsökning. Många av respondenterna 

tyckte att en enkel fritextsökning var det lättaste sättet att gå vidare med en del av uppgifterna, 

istället för att hitta andra alternativ, som egentligen var mer effektiva. I relation till 

användarkompetens kan jag tycka att resultatet här visar att respondenterna till stor del saknar 

förtrogenhet med och förståelse för OPAC-systemets effektiva funktionalitet.  
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9.3  Studiens genomförande 

Här avslutar jag diskussionsavsnittet med att reflektera över de metodologiska aspekter och 

svårigheter som jag kan ha råkat ut för i min studie med den lite ovanliga undersöknings-

metoden.  

 

Den kvalitativa undersökningsmetoden utformades som ett verbalt protokoll där sju 

respondenter deltog och genomförde testuppgifter. Samtidigt har jag haft möjlighet att 

observera interaktionen vid utförandet av dessa testuppgifter. Trots det begränsade antalet 

deltagare i urvalet består resultatet av en fördjupande karaktär. Jag finner att metoden fungerat 

bra med tanke på det syfte jag har haft med uppsatsen.  

 

Urvalet av ”vana” användare har påverkat resultatet på så sätt att de funktioner och tjänster 

som de sedan tidigare kände till gick mycket bra att utföra till skillnad från det de aldrig 

provat på förut. Jag är medveten om att intervjuerna blev mycket fasta och styrda i och med 

att testuppgifterna lämnade lite plats till utsvävningar. Dessutom lotsade jag dem på rätt spår 

när respondenterna föll ur ”ramen” på de instruktioner som uppgifterna gav. Jag tror att jag 

ville ha så likartade scenarier som möjligt för att lättare kunna analysera resultatet. För att 

lättare kunna värdera respondenternas förtrogenhet med och förståelse för OPAC-systemets 

funktionalitet vid interaktion i olika moment. Intentionen var inte att se hur ”duktiga” 

deltagarna var, annat än att deras åsikter, tankar och svar via intervjusessionerna och med 

Allwoods (1998) definierade användbarhetsaspekter, skulle kunna hjälpa vid bedömningen av 

online katalogens effektiva funktionalitet. 

 

Med den verbala protokollmetoden kan respondenterna ha upplevt obehag i och med 

intervjusituationen. Där sitter jag tätt intill och observerar vad de gör medan de utför sina 

testuppgifter. De skulle ha kunnat känna en press på att försöka prestera över förväntan, men 

jag uppfattade det som om de förstod att jag bara ville se hur katalogen fungerade för dem och 

om de ville vore det nyttigt att höra deras synpunkter på både det som är bra och det som är 

dåligt med katalogen. Bara i en av intervjusessionerna såg jag tendenser till lite nervositet och 

stress, men jag upplevde inte som om respondenten kände något egentligt obehag med att 

utföra testuppgifterna utan hon kunde prata på och kommentera moment allt eftersom 

intervjun fortskred. Med facit i hand skulle jag nog ha gjort likadant med tanke på det jag valt 

att undersöka. Jag anser att den verbala protokollmetoden är ett utmärkt redskap vid 

användarundersökningar av OPAC-system.      
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10.  Slutsatser 
Syftet med denna studie är att med Allwoods (1998) fyra användbarhetsaspekter utvärdera 

den effektiva funktionaliteten i en specifik online katalog. För att bedöma funktionaliteten 

väljer jag att undersöka hur några användare interagerar med systemet i olika moment.  

 

Resultatet av testuppgifterna visar överlag att respondenterna interagerade effektivast i de 

tjänster och programfunktioner de var vana vid att använda. Studiens deltagare uttryckte 

mestadels positiva åsikter om dessa vanliga interaktionsmoment och respondenterna bedöms 

vara välvilligt inställda till att nyttja och lära sig använda även katalogens funktioner och 

tjänster som var nya för dem. Det visar att online katalogen uppnår nog hög grad av 

användaracceptans i de här aspekterna.  

 

Några av respondenterna föreslog att funktionen för sökning i fritextfältet skulle tillföras lite 

mer information om hur söktjänsten helst ska användas. Tidigare studier visar att trots alla 

utökade sökmöjligheter genom tekniska innovationer, såsom index- och avanceradsökning, 

och sökning med booleska operatorer i bibliotekskatalogen, föredrar många att använda sig av 

ett enkelt sökfält för fritextsökning. Även i min undersökning valde nästan alla respondenter, i 

alla lägen när de själva fick välja, att söka i det enkla fritextsökningsfältet. De uttryckte att det 

var det lättaste sättet att gå vidare med en del av uppgifterna. Trots att en del andra 

sökalternativ och interaktionsmoment hade visat sig mer effektiva. I relation till  Allwoods 

(1998) definition av användarkompetens bedömer jag att respondenterna i det här 

perspektivet, till stor del saknar förtrogenhet med och förståelse för OPAC-systemets 

effektivare funktionalitet.  

 

Tidigare studier visar att det är mycket vanligt med biblioteksrelaterade termer som används i 

online kataloger och som kan vara svåra att förstå sig på. Följaktligen saknar användarna 

förtrogenhet med dessa. I min studie uppstod det problem för flera respondenter när de skulle 

interagera med katalogen i flera moment och steg. De hade svårt att hitta tillbaka till 

träfflistan från sidan för de bibliografiska uppgifterna. Orden ”Träfflista och ”Titelinfo” vars 

betydelse och innebörd var svåra att förstå sig på och ansågs vara placerade lite väl långt ned 

på sidan i katalogposten. Därtill fanns inaktiva blålänkar som respondenterna klickade på som 

inte gav någon information som de hade nytta av. I förhållande till att systemet inte bör kräva 

för stor minnesbörda, bedömer jag att systemet brister i Allwoods (1998) 

användarvänlighetsaspekt. Dessa oväsentliga länktillval och felplacerade navigerings-

funktioner är för krävande och belastningsbara för användarnas minnesprocesser. Ett klart 

hinder för en effektiv interaktion med online katalogen. Även Allwoods (1998) första 

användbarhetsfaktor, nämligen i anpassning rekommenderas det en förbättring här. Systemet 

bör anpassa utformning och benämning av funktioner så att de så optimalt som möjligt 

motsvarar de associationer användarna rimligtvis kan få genom att se dem i dess rätta 

sammanhang.  

 

Studiens deltagare vänder sig ofta hellre till Internetbokhandlar för medietips som de sedan 

söker efter i bibliotekskatalogen. Även uppsökande av en Internetbokhandel sågs som ett 

alternativ när de efter två försök inte hittade de bibliografiska uppgifterna om vem som var 

inläsare till en efterfrågad ljudbok. Detta hör även samman med problematiken av 

felplacerade navigeringsfunktioner, som jag tagit upp i stycket ovan. Vilket innebär att det på 

liknande sätt påverkar graden av användarvänlighet och tillika dess form av anpassning. 

 

Något som även kan bekräftas i tidigare studier avser de användare som har djupare 

förkunskaper. Alltså de av mina respondenter som anser sig själva ha bra eller mycket bra 
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erfarenhet och kunskap av att använda Internet, önskar liknande inställningar och 

sökbegränsningar i bibliotekskatalogen som på sökmotorer och bokhandlar på Internet. Här 

passar således Allwoods (1998) fjärde användbarhetsfaktor in; användarkompetens. Eftersom 

djupare förkunskaper av att använda Internet kan innebära att användaren ställer högre krav 

på online katalogen och saknar därmed förståelse för dess begränsningar.  

 

Stora interaktionssvårigheter uppstod för två respondenter när de uppsökte hjälpavsnittet för 

att hitta information om övertidsvarning i online katalogen. Jag har här gjort den 

bedömningen att de två respondenterna, efter att en rimlig tid förflutit, inte lyckades hitta 

informationen i hjälpavsnittet. Det innebär att online katalogens hjälpavsnitt inte uppfyller en 

så viktig aspekt på användarvänlighet som hjälpresurser bör ha, enligt Allwoods (1998) 

användbarhetsfaktorer.   

 

Vid några av de testuppgifter som respondenterna genomförde visade de viss avsaknad av 

förståelse för online katalogens begränsningar och egentliga funktionalitet. Alltså en viss 

avsaknad av användarkompetens, enligt den fjärde av Allwoods (1998) definierade 

användbarhetsfaktorer. I min medverkande observationsroll under intervjusessionerna, var där 

tillfällen när jag instruerade och förklarade vad som innebar med de funktioner och tjänster 

som respondenterna inte kände till sedan tidigare. Exempelvis vid indexsökningsuppgiften, 

när de inte förstod, förklarade jag hur katalogens uppbyggnad och funktion påverkade 

sökprocessen. Med en bättre förståelse gick det bättre att genomföra uppgiften. Det visar att 

Allwood (1998) har rätt när han påstår att det krävs effektiv utbildning på systemet för att 

uppnå en tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera med 

systemet på ett effektivt sätt. Efter min genomförda undersökning är det även det jag vill lyfta 

fram. Jag bedömer att användbarhetsaspekterna på ett OPAC-systems effektiva funktionalitet 

skulle förbättras väsentligt om användarundervisning skulle genomdrivas på ett genomtänkt 

och effektivt sätt.   

 

10.1  Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka vidare om användarnas sökbeteenden i online kataloger i 

förhållande till söktjänster på Internet och Internetbokhandlar. På vilka sätt kan 

bibliotekskataloger göras mer användarvänliga och intressanta så att de får en högre status 

som informationsverktyg vid sökning och återvinning av olika medietyper.  
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11.  Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att med Allwoods (1998) fyra definierade användbarhetsaspekter 

utvärdera den effektiva funktionaliteten i en specifik online katalog. För att bedöma 

funktionaliteten väljer jag att undersöka hur några användare interagerar med systemet i olika 

moment. Med ett användarperspektiv har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur anpassningsbar är online katalogen? 

 Hur användarvänlig är den? 

 Vilka mått på användaracceptans uppvisar den? 

 I vilken grad uppnås användarkompetens i online katalogen? 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag använt mig av ett urval av litteraturstudier 

som riktar in sig på liknande spörsmål som min uppsats. Litteraturen består mestadels av 

andra användarundersökningar om olika aspekter på OPAC-användning. Min teoretiska 

utgångspunkt är Människa-datorinteraktion (MDI). Jag förklarar MDI:s grundförutsättningar i 

forskningssammanhang samt om vikten av användbara datorsystem. Jag redogör för Allwoods 

definition av användbarhet och innebörder av de fyra tillhörande faktorer som är väsentliga 

för att underlätta interaktionen mellan användare och datorsystem. Vid analys av uppsatsens 

undersökningsresultat har jag tagit hjälp av Allwoods fyra faktorer på användbarhet.  

 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer, med en verbal protokollmetod som innebär att 

deltagarna uppmuntras till att tänka högt medan de utför testuppgifter. Ytterligare information 

kunde samlas in med hjälp av inledande frågor samt avslutande uppföljningsfrågor efter 

utförandet av testuppgifterna. Det samlade intervjumaterialet täcker in uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna är sju till antalet och är genomförda under sex dagar i april 

2008. Intervjuerna genomfördes i ett kontorsrum i den administrativa delen av biblioteket. 

 

I uppsatsen beskriver jag bibliotekssystemet Book-it och de möjligheter OPAC-systemet i 

version 5.0 erbjuder användarna på Bodens stadsbibliotek. Sedan följer demonstrationer på 

bilder med korta beskrivningar av några utvalda funktioner och tjänster som Bodens online 

katalog har.  

 

Resultatredovisningen av min användarundersökning beskrivs uppgift för uppgift och alla 

respondenter har fått möjlighet att tänka högt och dela med sig av sina åsikter och upplevelser 

vid interaktionen med online katalogen.  

 

Resultatet av testuppgifterna visar överlag att respondenterna interagerade effektivast i de 

tjänster och programfunktioner de var vana vid att använda. Studiens deltagare uttryckte 

mestadels positiva åsikter om dessa vanliga interaktionsmoment och respondenterna bedöms 

vara välvilligt inställda till att nyttja och lära sig använda även katalogens funktioner och 

tjänster som var nya för dem. Det visar att online katalogen uppnår nog hög grad av 

användaracceptans i de här aspekterna.  

 

Några av respondenterna föreslog att funktionen för sökning i fritextfältet skulle tillföras lite 

mer information om hur söktjänsten helst ska användas. Tidigare studier visar att trots alla 

utökade sökmöjligheter genom tekniska innovationer, såsom index- och avanceradsökning, 

och sökning med booleska operatorer i bibliotekskatalogen, föredrar många att använda sig av 

ett enkelt sökfält för fritextsökning. Även i min undersökning valde nästan alla respondenter, i 

alla lägen när de själva fick välja, att söka i det enkla fritextsökningsfältet. De uttryckte att det 

var det lättaste sättet att gå vidare med en del av uppgifterna. Trots att en del andra 
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sökalternativ och interaktionsmoment hade visat sig mer effektiva. I relation till  Allwoods 

(1998) definition av användarkompetens bedömer jag att respondenterna i det här 

perspektivet, till stor del saknar förtrogenhet med och förståelse för OPAC-systemets 

effektivare funktionalitet.  

 

I min studie uppstod det problem för flera respondenter när de skulle interagera med 

katalogen i flera moment och steg. De hade svårt att hitta tillbaka till träfflistan från sidan för 

de bibliografiska uppgifterna. Orden ”Träfflista och ”Titelinfo” vars betydelse och innebörd 

var svåra att förstå sig på och ansågs vara placerade lite väl långt ned på sidan i katalogposten. 

Därtill fanns inaktiva blålänkar som respondenterna klickade på som inte gav någon 

information som de hade nytta av. I förhållande till att systemet inte bör kräva för stor 

minnesbörda, bedömer jag att systemet brister i Allwoods (1998) användarvänlighetsaspekt. 

Dessa oväsentliga länktillval och felplacerade navigeringsfunktioner är för krävande och 

belastningsbara för användarnas minnesprocesser. Ett klart hinder för en effektiv interaktion 

med online katalogen. Även Allwoods (1998) första användbarhetsfaktor, nämligen i 

anpassning rekommenderas det en förbättring här. Systemet bör anpassa utformning och 

benämning av funktioner så att de så optimalt som möjligt motsvarar de associationer 

användarna rimligtvis kan få genom att se dem i dess rätta sammanhang.  

 

Något som även kan bekräftas i tidigare studier avser de användare som har djupare 

förkunskaper. Alltså de av mina respondenter som anser sig själva ha bra eller mycket bra 

erfarenhet och kunskap av att använda Internet, önskar liknande inställningar och 

sökbegränsningar i bibliotekskatalogen som på sökmotorer och bokhandlar på Internet. Här 

passar således Allwoods (1998) fjärde användbarhetsfaktor in; användarkompetens. Eftersom 

djupare förkunskaper av att använda Internet kan innebära att användaren ställer högre krav 

på online katalogen och saknar därmed förståelse för dess begränsningar.  

 

Stora interaktionssvårigheter uppstod för två respondenter när de uppsökte hjälpavsnittet för 

att hitta information om övertidsvarning i online katalogen. Jag har här gjort den 

bedömningen att de två respondenterna, efter att en rimlig tid förflutit, inte lyckades hitta 

informationen i hjälpavsnittet. Det innebär att online katalogens hjälpavsnitt inte uppfyller en 

så viktig aspekt på användarvänlighet som hjälpresurser bör ha, enligt Allwoods (1998) 

användbarhetsfaktorer.   

 
Vid några av de testuppgifter som respondenterna genomförde visade de viss avsaknad av 

förståelse för online katalogens begränsningar och egentliga funktionalitet. Alltså en viss 

avsaknad av användarkompetens, enligt den fjärde av Allwoods (1998) definierade 

användbarhetsfaktorer. I min medverkande observationsroll under intervjusessionerna, var där 

tillfällen när jag instruerade och förklarade vad som innebar med de funktioner och tjänster 

som respondenterna inte kände till sedan tidigare. Exempelvis vid indexsökningsuppgiften, 

när de inte förstod, förklarade jag hur katalogens uppbyggnad och funktion påverkade 

sökprocessen. Med en bättre förståelse gick det bättre att genomföra uppgiften. Det visar att 

Allwood (1998) har rätt när han påstår att det krävs effektiv utbildning på systemet för att 

uppnå en tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera med 

systemet på ett effektivt sätt. Efter min genomförda undersökning är det även det jag vill lyfta 

fram. Jag bedömer att användbarhetsaspekterna på ett OPAC-systems effektiva funktionalitet 

skulle förbättras väsentligt om användarundervisning skulle genomdrivas på ett genomtänkt 

och effektivt sätt.   
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Bilaga; Formulär med intervjufrågor och testuppgifter 
 

Inledande frågor  
 

1.  Kvinna    Man
 
2.  Ålder :  ………......  

 
3.  Pågående eller slutförd utbildning (Fyll i ett alternativ, den nivå som du har   

     nått längst på). 

  
Grundskolenivå   
Gymnasienivå 

 Högskole- och/eller 
 Universitetsnivå 
 
4.  Hur ofta, på ett ungefär, besöker du eller använder du bibliotekskatalogen,  

     tillgänglig via Internet? 

 

 1 – 3 gånger i veckan  
 1 – 3 gånger i månaden  
 1 – 3 gånger om året  
 
 Om inget alternativ stämmer in på dig, skriv gärna in här under  

 vad som bättre passar in. 

 

 …………………………………………………………………. 

 
 

5. Hur bra kunskap och erfarenhet av att använda Internet anser du att du har? 

 

 Mycket bra    Bra    Ganska bra   

 

Ganska dåliga    Dåliga    Mycket dåliga    
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Testuppgifter 

 
1.  Använd katalogen för att hitta en bok av Harlan Coben med titeln: Den oskyldige.  

 

     Finns boken inne på Huvudbiblioteket?   ………………… 

     Om inte, när ska den vara tillbaka?    ………………… 

     Vad har boken för ämnesplacering i katalogen?    ………………….. 

 

 

2.  Du vill ha tag i information om Kroatien. Du ska dit på semester i sommar.  

 Du vill ta reda på om ”Kroatien” finns med som ämnesord i katalogen.   

     

     För att ta reda på det klicka på ”Indexsökning”, till höger om sökfältet, högst 

upp. Välj ämnesord i rulllistan där det för närvarande står ”Upphovsman”.  

Skriv sedan ”Kroatien” i sökfältet och klicka på sök. Markera ämnesordet i listan 

du är ute efter och klicka på sök igen. 

 

Du vill ha den tredje utgåvan från 2007, som är det senaste utgivna exemplaret som 

finns i träfflistan i katalogen. 

 

     Finns boken inne på Huvudbiblioteket?   ………………. 

    Om inte, när ska den vara tillbaka?   ……………………….  

    Om den är utlånad, reservera den!  

 

     Ditt lånekortsnummer är:   90 72005 2506 

     Och din personliga pinkod är:   1 2 3 4 

 

 

3.  Nu när du ändå är inloggad, gå in på ”Mina sidor” och välj ”Adressuppgifter” m.m. 

i menyfältet till vänster. Lägg in din e-postadress för att du ska kunna få 

reservationsmeddelanden via mejl. 

 

      Din e-postadress är:   katalog-test@boden.se 

 

Kontrollera att din e-postadress är aktiv. Den lilla punkten till höger om fältet för 

kommentarer, ska vara markerad. Om den inte är markerad, klicka på punkten. 

 

    Bocka för ”Övertidsvarning” om du tycker att det är en bra funktion att ha. 

 Vet du vad som innebär med ”Övertidsvarning”?   ………    

Om du inte vet, klicka på ”Hjälp” i menyraden till vänster, välj ”Dina uppgifter” 

och läs gärna igenom avsnittet som handlar om ”Övertidsvarning”. 

  



 59 

 Klicka på ”Spara” för att behålla dina nya inställningar. 

 

Du är fortfarande inloggad så passa på att kolla vad du har för böcker och/eller 

andra medier lånade.   

  

Hur många är det? ………… 

 

    Låna om det exemplaret som har återlämningsdatum:  2008-04-16 

 

 

 

4. Du har fått ett boktips av en bekant och är intresserad av att läsa den. Den heter 

Atlantis hemlighet: historiens största gåta på väg att lösas av David Gibbins. Du 

vet också att den är utgiven år 2006. 

 

 Finns boken i katalogen?   ……….. 

Om inte, gör ett inköpsförslag eller en fjärrlåneansökan. Fyll i de uppgifter du 

känner till. 

 Klicka på ”OK” när du är klar. 

 

 

 

5. Du tycker att det är avkopplande att lyssna på ljudböcker. Du vill se vad katalogen 

har för utbud, så du väljer ”CD-böcker för vuxna” som det finns en länk till på start 

sidan.  

 

 Du ser att det finns många träffar, klicka dig fram till nästa sida med träffar, välj 

David Baldacci och titeln Kamelklubben genom att klicka på titeln.  

 

Kan du från katalogposten, eller genom att klicka på någon annan knappfunktion få 

fram vem som är inläsare till boken?   ……………….. 

  

 Om du hittar den informationen, vem är det som är inläsare?   

 

 ……………………………………………………………… 

 

Gå nu tillbaka till träfflistan, välj nästa sida, se efter om I skydd av mörkret av 

Stephen Booth finns inne på Huvudbiblioteket att låna.  

 

  Finns den inne?   ………………..     Reservera den!  

   

Nu vill du se om denna ljudbok av Stephen Booth finns på Huvudbiblioteket som 

vanlig bok. 

 

  Gör den det?   ………….. 
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6. Gå in på ”Mina sidor” och ta bort din reservation på boken om Kroatien. Du inser 

att du inte behöver den, eftersom du fått tag i den på annat sätt. 

 

 

 

7. Har du provat eller använt dig av  

 ”Nyhetsservice”-funktionen tidigare?  ……………. 

 

Om inte, klicka på ”Nyhetsservice” till vänster på sidan, under ”Mina sidor”. Välj 

förslaget nedan, eller välj ett eget exempel på ämnesord eller upphovsman för att 

göra dina egna inställningar på nyhetsbevakning på nyinköpta medier.   

 

Exempel: Författaren Conn Iggulden på raden för ”Upphovsman”, klicka sedan på 

”Sök”. 

 

 Hittade du författaren i listan?  ………….. 

Om inte, kanske du skrev förnamnet först. Om du ser i listan kommer efternamn 

först och sedan förnamn. Klicka på ”Tillbaka” och prova med bara efternamnet och 

sök igen.  

 

I listan markerar du författaren du söker. Sedan kan du begränsa 

nyhetsbevakningen genom att välja specifik medietyp, språk, Vuxen- eller 

barnmedia, Fack- eller skönlitteratur, med mera.  

 

Välj här ”Vuxenmedia” och ”Skönlitteratur” som begränsning och klicka på ”Lägg 

till”. 

 

 

 Nu är vi färdiga. För att logga ut, klicka på ”Avsluta” till vänster på sidan. 
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Uppföljningsfrågor 

 

1. Upplever du några svårigheter med att använda online katalogen? 

 

 

2. Tycker du att de funktioner som finns i menyn till vänster är tydliga och  

     väsentliga? 

 

 

3. Saknas det något viktigt där? Eller i övrigt när du använder katalogen? 

 

 

4. Har du någon gång provat ”Avancerad sökning”? Hur gick det? 

 

 

5. Har du några förslag på inställningar, funktioner eller liknande som skulle  

    behöva finnas med i online katalogen? 

 

 

6. Vad tycker du om utseendet på online katalogen? Övergripbar? Ful? Rörig?  

     Bra? Något annat? 

 

 

7. Vad brukar du använda online katalogen till? (Sökning? Omlån? Reservera?  
    Browsing och mediatips?) 
 

 

8. Har du några andra funderingar eller åsikter? Något annat du skulle vilja  

    nämna? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


