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Sammanfattning 
 
Mölndals bibliotek tillhandahåller en katalogsökning som är webbaserad. Deras 
katalogsökning är en modifiering av ett standardsystem vid namn LIBRA III Webb-OPAC1, 
som infördes i december 2002. LIBRA III Webb-OPAC utvecklas av ett företag som heter 
Axiell, vilka är störst på marknaden inom detta område. Syftet med denna uppsats var att 
utvärdera användarnas tankar och beteende vid sökning i katalogen på biblioteket.  
 
Den kvalitativa undersökningen utfördes och begränsades till flera intervjuer med användare 
som befann sig i bibliotekets lokaler. Vi utgick från de allmänna kriterier som biblioteket 
tillhandahöll, litteratur i form av böcker och e-artiklar och med hjälp av egna erfarenheter vid 
katalogsökning. Resultatet visade tydligt ett tecken på att tidigare undersökningar bekräftar 
det faktum att användare av bibliotekskataloger inte behärskar de nyttiga sökfunktioner som 
tillhandahålls av katalogsystemen. Respondenterna i vår undersökning saknade främst 
kunskap om den så kallade ”Fler Sökmöjligheter” funktion och vissa begrepp som t.ex. 
ämnesord.  
 

                                                 
1 Libra III Webb-OPAC (Open Public Access Catalog) är en katalog där du själv kan koppla vilka länkar som 
helst på dina webb-sidor direkt till katalogsökningar och resultatpresentationer. 
 



 

Abstract 
 
Mölndal´s library supplies a search engine for web catalog. Their search engine is a 
modification of a standard system called LIBRA III, which was implemented in december 
2002. LIBRA III was developed by a company called Axiell, which is the biggest supplier in 
this market area. The purpose of this paper is to evalute the users´ thoughts and behaviour  on 
searching in the library catalog. The qualitative research was performed and limited to several 
interviews with users searching localy. We have used the common critera presented by the 
library, literature, both  books and e-articles and own experiences on catalog searching. 
The result showed clearly that earlier researches confirmed the fact that users of library 
catalogs don’t control the useful search functions offered by the catalog system.  
The respondents in our research lacked foremost knowledge about the so called “Advanced 
Search” function and some concepts as “Subject”. 
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1 Inledning 
 
Denna uppsats omfattar en studie om hur användare tänker och beter sig vid katalogsökning 
på Mölndals bibliotek. Uppsatsens resultat förväntas ge en översikt över katalogsöknings-
systemets användarvänlighet och om det finns problem som eventuellt kan åtgärdas. För att 
kunna bedöma användarvänligheten har vi några kriterier att tillgå, vilka är bibliotekets egna. 
Dessa kriterier är att man snabbt ska kunna hitta en viss titel, man ska snabbt kunna hitta 
böcker och andra media i ett visst ämne och att man lätt ska kunna urskilja olika media tex. 
bok, CD, video vid sökning. 
 
1.1 Introduktion 
 
Vi har för avsikt med den här studien att behandla katalogsökningen på Mölndals biblioteks 
webbsida. Denna studie inriktar sig på att analysera och utvärdera användarvänligheten ur 
användarnas perspektiv. Det förväntade resultatet är tänkt att ge ett svar på frågan om det 
upplevs finnas allvarliga fel på systemet och kommer att framföras till uppdragsgivaren 
Mölndals bibliotek som en dokumentation. Vår utvärdering kommer att verka som ett 
underlag för kommande utveckling och förbättring på katalogsystemet.  
 
Allt eftersom samhället utvecklades mot ett IT-samhälle i slutet av 90-talet, tog den digitala 
tekniken över på de flesta bibliotek. Bibliotekens traditionella roll är att erbjuda allmänheten 
lika och gratis tillgång till olika slags kunskap och information. Denna roll kommer att finnas 
kvar, men här har biblioteket sin nya stora uppgift i IT-samhället. Det är att stå till tjänst med 
vägledning, urval och målgruppsanpassning av informationen. 
 
Som ett led i denna utveckling införlivades i slutet av maj år 2001 den webbaserade katalogen 
på bibliotekets webbsida. I december 2002 levererades ett nytt katalogsystem vid namn Libra 
III Webb-OPAC från företaget Axiell och som har modifierats efter egna önskemål. Sedan 
Webb-OPAC implementerades på Mölndals bibliotek har inga undersökningar och 
utvärderingar gjorts på biblioteket. Vår undersökning kommer med tanke på detta vara först i 
sitt slag och därmed öppna för nya möjligheter för biblioteket. 
 
Madsen (2003) nämner i sin utvärderingsrapport av fem olika danska folkbibliotek 
konstaterade problem som kan delas in i tre kategorier av vilka endast ett är av intresse för 
oss. Denna kategori behandlar sökfunktionen i katalogen där en liten del av de genomförda 
sökningarna resulterade i att användaren kunde reservera material, som uppfyller användarens 
behov. Problemen som kan uppstå är bland annat att sökfältet inte signalerar vilka ord som 
kan skrivas eller att det är intolerant mot stavfel. 
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1.2 Problemformulering  
 
Det område vi vill få inblick i och förståelse för är huruvida katalogsökningen på Mölndals 
biblioteks katalogsökningssytem upplevs som användarvänligt och förståeligt dvs. om 
användarna förstår innebörden av sökfunktionen och sökresultaten i katalogen. Med 
användarvänlighet menas om katalogsökningen uppfyller de kriterier som ställs av 
biblioteket:  
• Man ska snabbt kunna hitta en viss titel. 
• Man ska snabbt kunna hitta böcker och andra media i ett visst ämne. 
• Man ska lätt kunna urskilja  olika material som böcker, cd, video vid sökning.  

(Källa: Bert Hoflund, Mölndals Bibliotek) 
Vi vill även ta reda på användarnas beteende vid katalogsökningen. Problem som kan uppstå 
vid användning av dagens katalogsystem kan vara för stora sökresultat, dålig presentation av 
sökresultat, saknad av tillräcklig hjälp vid sökfel och ingen stavningskontroll vid stavfel. 
Detta kan i sin tur leda till att användaren tappar motivation och intresse för att utnyttja 
katalogsökningen. Detta kan också leda till att programmet används på ett felaktigt och 
slarvigt sätt.  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att utvärdera användarnas syn på webbaserat katalogsökningssystem.  
Det förväntade resultatet kan ge indikation på om det upplevs finnas allvarliga fel på 
systemet, en analys över sökfunktionen utifrån användarnas syn samt en analys över 
användarnas beteende vid katalogsökning.  
 
Den primära frågan är om Mölndals biblioteks omarbetade version av Libra III Webb-OPAC  
är användarvänlig. 
 
• Hur beter sig användare vid katalogsökning och dess resultat? 
• Vad tycker användarna om sökfunktionen och dess resultat? 
• Vilka problem kan tänkas uppstå vid användning av sådan katalog? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer att begränsa oss till den viktigaste modulen i bibliotekssystemet, vilken är 
katalogsökningen. Vidare kommer vi att koncentrera oss på kvinnliga och manliga användare 
från tonåren till pensionsålder som söker i katalogen på plats dvs. på själva biblioteket. 
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2 Bakgrund  
 
En av bibliotekets viktigaste kvalitéer ligger i en god och strukturerad katalog. Det 
överordnade målet för verksamheten är att inkomna böcker så snabbt som möjligt blir 
tillgängliga för användarna. Katalogposterna bör också vara av jämn kvalité med ett innehåll 
som svarar mot användarnas behov. Detta upprätthålls genom fortlöpande arbete med 
riktlinjer och kontrolleras genom stickprovsundersökningar. 
 
Mölndals stadsbibliotek 
 
Mölndals kommun ligger strax söder om Göteborg och har cirka 57000 invånare. Det finns 
totalt fyra bibliotek och en bokbuss. Mölndals stadsbibliotek är det största biblioteket i 
kommunen. 
 
Mölndals bibliotek tillhandahåller idag ett Internetbaserat bibliotekssystem som har till syfte 
att erbjuda en användarvänlig katalogsökning i bibliotekets lokala databas. Katalogen är 
endast på svenska men det finns på dess hemsida en guide på elva olika språk. Systemet är 
konstruerat av ett IT-företag som heter Axiell. Den dataansvariga på biblioteket Bert Hoflund 
kom på eget initiativ och i samråd med annan personal fram till att LIBRAS III WEBB-OPAC 
var ett bra alternativ till biblioteket i Mölndal. Detta pga. att Axiell är ett svenskt företag och 
att flera andra folkbibliotek redan använde dess produkter. 
 
I slutet av år 2002 infördes det nya systemet och har sedan dess genomgått egna modifieringar 
på katalogsystemet. Det har gjorts ändringar i sökdelen genom att man har lagt till nya 
sökmetoder som t.ex. CD, Video sökning. Även utseendet på katalogsystemet har ändrats 
efter eget tycke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.1 Visar den avancerade sökningen som kallas ”Fler sökmöjligheter” (Källa: www.bibliotek.molndal.se) 
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Biblioteket har sammanlagt 13 datorer tillgängliga för besökare. Dessa är fördelade enligt 
följande:  
 
Ordbehandling 1 
Släktforskning 1 
Katalogsökning 4 (2 vuxenavd, 1 barnavd, 1 nedre plan) 
Internet 6 (2 entimmasdatorer och 4 kvartsdatorer, en i sitthöjd) 
Speldator Barn 1 
 
Biblioteket har inget utbildningstillfälle för besökare för att lära sig söka i katalogen utan 
personalen hjälper till i mån av tid. Personalen håller även i allmänna kurser om Internet för 
vuxna på olika teman och då kommer man ibland in på ämnet katalog/hemsida. Biblioteket 
har inte någon speciell hjälp för invandrare att söka i katalogen däremot har man 
"Biblioteksguider" på elva språk utlagda på vår hemsida. 
 
Den senaste tidens modifieringar på webbkatalogen har väckt ett stort intresse hos personalen 
på biblioteket för hur dessa ändringar påverkar användarvänligheten hos systemet. 
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3 Litteraturgenomgång 
 
3.1 Användbarhet 
 
Allwood (1991) tar upp i sin bok Människa-datorinteraktion ett psykologiskt perspektiv inom 
vårt ämne. Han menar att genom att använda datorer blir det lättare att utföra de uppgifter som 
vi tänkt oss. Vidare menar Allwood att syftet med att använda datorer inte är att slösa tid på 
problem kring själva datorn utan att höja kvalitén på arbetsresultatet och vår produktivitet. 
Detta syfte tyckte man tidigare kunde uppnås genom en tillräcklig funktionalitet d v s 
datorn/programmet innehåller funktioner som är nödvändiga för att utföra olika 
arbetsuppgifter. Men under den senaste tiden har man börjat betona begreppet användbarhet 
för att höja produktiviteten (Bild 3.1). Allwood (1991, s. 10) skriver att ”funktionalitet i sig är 
alltså inte nog. Produktiviteten avgörs istället av den effektiva funktionaliteten, dvs. av 
interaktionen mellan programmets funktionalitet och programmets användbarhet. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1 Produktivitet är beroende både av funktionalitet och av olika aspekter av användbarhet (Källa: Allwood, 
Människa-datointeraktion, sidan 11)  
 
Användbarhet definieras av Allwood som en interaktiv egenskap. Detta innebär att olika 
egenskaper hos programmet och användarna bestämmer programmets användbarhet.  
Han tar upp tre olika faktorer som är nödvändiga för upprätthållandet av en god användbarhet. 
De tre faktorerna beskrivs nedan.  
  
Användarvänlighet 
 
Den viktigaste aspekten under denna punkt är åtkomlighet d.v.s. programmet måste vara 
tillgängligt för användaren. Denna aspekt kan gälla olika sorters datorer t.ex. en terminal och 
en fungerande stordator. En annan viktig aspekt är att de krav som användaren ställer på 
programmet är förenliga (kompatibla) med användarens mentalitet. Ett exempel kan vara att 
den mängd information som användaren mottar inte är allt för stor i förhållande till 
användarens uppfattningsförmåga. 
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Individualisering är en annan viktig aspekt av användarvänlighet. Allwood menar att 
datoranvändare beter sig olika i olika situationer, därför är det viktigt att programmet bjuder 
på funktioner som ger stöd åt olika användare. Detta medför att chansen blir större att 
programmet passar den enskilde användaren och därav mer användarvänligt. Kvalitén på 
hjälpresurser är en viktig aspekt som Allwood påstår skall finnas till användarens behov. De 
främsta hjälpresurserna är andra människor, pappersdokumentation, programmets 
hjälpfunktion och andra program eller programfunktioner som stödjer användaren vid 
problem. 
 
Användaracceptans 
 
Detta innebär att användaren har en hög motivation och en bra inställning till datorn. Om 
motivationen inte finns där finns det en risk att användaren inte lär sig att använda 
programmet på ett effektivt sätt. Avsaknad av motivation kan också leda till att programmet 
används på ett felaktigt och slarvigt sätt.  
 
Användarkompetens 
 
Detta innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna 
växelverka med datorn på ett effektivt sätt. Allwood menar att detta kräver en effektiv 
utbildning på systemet. 
 
 
3.2 Beteendemässig gränssnittsdesign 
 
Forskarna Zhang, Fine (1996) menar att gränssnitt är ett medium för kommunikation mellan 
användare och systemet. De tar upp ett antal principer som behandlar gränssnittet ur ett 
beteendevetenskapligt tänkande.  
 
• Enkelhetsprincipen 
 

Denna princip innebär att instruktioner ska vara enkla och lättförståeliga när en användare 
söker efter information. Problemet med detta är inte att förklara instruktionerna på ett 
enkelt sätt utan det är att hitta just detta sätt. 

 
• Förtrogenhetsprincipen 
 

Människans beteende är oftast av ett slag där man föredrar upprepning vilket kanske inte i 
alla avseenden är lämpligt. Ett exempel på detta är att användaren är godtrogen till det 
system han/hon använder utan att tänka på dess lämplighet. 
 

• Påtaglighetsprincipen 
 

Denna princip innebär att användaren har lättare att förstå en bild/ikon än bara ett ord.  
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• Säkerhetsprincipen 
 

För att en användare skall känna sig säker på att hantera sin sökning måste det finnas 
alternativ till att ångra sig eller gå bakåt i dagens katalogsystem. Ett alternativ kan vara att 
ha en logg över sökningar som användaren har gjort.  
 

• Formuleringsprincipen 
 

Denna princip behandlar ett elementärt problem i fråga om kommunikation mellan 
användare och system. När en användare skall ställa en fråga till systemet antar hon/han 
att frågan är rättformulerad och att systemet skall svara rätt på frågan. Svårigheten här kan 
vara att användaren inte alls har formulerat en korrekt fråga till systemet. Denna princip är 
av avgörande betydelse för design av gränssnittet gällande kommunikation mellan 
användare och system, därför är det viktigt att man förstår denna princip. 
 

• Motståndsprincipen 
 

Innebörden av denna princip är att en användare vill ha så lite förhinder som möjligt och 
väljer främst information som är lättillgänglig, istället för information som är relevant. 
Slutsatsen är att användaren prioriterar att få tag på information framför relevant 
information. Detta är ett naturligt beteende vid mänsklig informationssökning.  
 

• Stimulansprincipen 
 

Denna princip talar för sig själv att vi människor är av den karaktären att allt som 
stimulerar våra sinnen får vår uppmärksamhet. Tex. olika funktioner utmärkta med färger 
i ett system kan användas för att påkalla intresse och uppmärksamhet från användaren.  
 

• Drowningsprincipen 
 

En användare som får för mycket information kan inte ta till sig den mest relevanta och 
väsentliga delen, han/hon tenderar att ”drunkna” i informationen. För att uppnå en balans 
mellan mängden information och användarens förmåga att ta till sig informationen bör 
systemet ha någon form av gränssnittsfunktion som uppfattar mängden information som 
användaren kan motta. Denna funktion kan i ett bibliotekssystem täckas av en så kallad 
avancerad sökfunktion för vana användare och en enklare för oerfarna. Användaren kan i 
många fall söka på termer som resulterar i ett stort sökresultat, som åtgärd bör systemet ha 
en funktion som uppfattar att sökresultatet är för brett och kan då ge förslag på alternativ 
sökning. Vid sökningar som inte ger någon träff, bör systemet ge information och 
alternativt sökord vid en ny sökning. 

 



 8

3.3 Användare 
 
Eftersom vi ska undersöka användarens beteende och uppfattning är det viktigt att känna till 
olika typer av användare och deras behov. Folkbibliotekens låntagare är en blandad allmänhet 
som sträcker sig över alla åldrar, utbildningsnivåer och bakgrunder. Kraven på deras 
kompetens borde vara i många fall lägre än forskningsbibliotek som t.ex. universitets-
bibliotek. 
 
3.3.1 Olika typer av användare 
 
Cole (1985) delar upp användaren enligt deras semantiska (övergripande eller konceptuella) 
kunskap och syntaktiska (specialiserade och specifika) kunskap i fyra olika grupper:   

 
• den oerfarna användaren  
• den tillfälliga experten 
• den associerande experten 
• den professionella användaren 
 
Med oerfarna användare menar man användare som har mycket liten kunskap om 
datorsystem. De förstår helt enkelt inte hur information samlas, behandlas och återanvänds, 
inte heller sökstrategi. De föredrar den lättaste metoden för samspel med 
informationssystemet. Den tillfälliga typen förstår uppgiften mycket väl, men har bara liten 
kunskap om dator. Den associerande experten är tvärtom. De har mycket datorkunskap men 
liten kunskap om uppgiften som datorn skall utföra. Den sista typen har både kunskaper om 
datorer och uppgiften som datorn skall utföra. 
 
3.3.2 Användarens behov 
 
Olika användare kan ha olika behov. Morris, Hillary (1998)  påstår att en oerfaren användare 
behöver ha en dialog som bara begär lite av användarens initiativ.  
De instruktioner som oerfarna användare skall förses med bör vara välbekanta. 
Valmöjligheten bör vara begränsad till ett fåtal alternativ. Användaren behöver veta vilka 
konsekvenser det får av att använda olika val och samtidigt känna kontroll över systemet. 
Detta medför i sin tur att användaren minskar sin oro av brist på datorkunskap.  

Den tillfälliga experten som förstår de bibliotekstekniska termerna kan vara orolig över sin 
rädsla för ny informationsteknik. Låntagaren behöver därför instruktioner och tryckta 
manualer för att minska förvirrande datorbegrepp och fackord. Ett konstruktivt felmeddelande 
och informativ feedback bör erbjudas. 

Den associerande experten som har kunskap om datorer behöver givetvis inte hjälp med det 
datortekniska, men istället behöver han/hon information för at välja funktion. Användaren 
föredrar god hjälp i informationssökning. 

Den professionella användaren vill gärna ha makt och flexibilitet och kan bli irriterad av 
onödig hjälp. Han/hon behöver stora möjligheter för att ta eget initiativ i dialogen och vill 
gärna att systemet reagerar snabbt. 
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3.4 Tidigare undersökningar av webb-baserade bibliotek 
 
3.4.1 Användbarhetstest av bibliotekens webbsidor i Danmark 
 
Undersökningen baseras på användbarhetstest av biblioteks webbsidor som gjordes i 
Danmark år 2002  av Jens Madsen (Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt, 
Samlet rapport 2003).  
 
Användbarhetsundersökningen omfattade: 
 
• Användbarhetstest av 5 folkbibliotek i Danmark 
 
• På varje bibliotek genomfördes 5 testsessioner i bibliotekens egna lokaler och där varje 

test varade i ca 1 ½ timme. 
 
• Man använde sig av 27 låntagare i åldrarna 15 till 70 år. En del användare använde ofta 

webbsidan, andra med ett visst mellanrum och självklart fanns det användare som testade 
webbsidan för första gången. 

 
• I varje test deltog en testledare och en slags kontrollant från UNI C Usability 2 . 

Kontrollantens uppgift var att sitta bakom användaren och notera hans/hennes 
kommentarer och beteende under testen. 

 
Efter genomförd undersökning kunde problemen uppdelas i 3 huvudkategorier: 
 
• Bara 36 % av 125 genomförda sökningarna i katalogen medförde att en användare kunde 

reservera material som uppfyllde deras behov. En del av de bakomliggande problemen var 
att sökfältet inte på ett tydligt sätt signalerar vilka sökord en användare kan använda sig av 
eller att söksystemet är känsligt mot stavfel. 

 
• Webbsidornas struktur och design gör det inte lätt för användarna att navigera. Den 

centrala frågan är hur Webbsidorna stödjer navigering utöver sökning efter material. Alla 
undersökta bibliotek hade problem med att namnge länkar och menypunkter och som 
skulle vara tillräckligt uttrycksfulla i förhållandevis till dess innehåll. 

 
• Många användare känner inte till många av de effektiva och användbara tjänster som 

biblioteket erbjuder. Dessa tjänster är t ex artikeldatabasen eller bibliotekets databas. En 
låntagare som använder webbsidan skiljer sig i beteende om man jämför med en låntagare 
som besöker biblioteket fysiskt. Användare som utnyttjar webbsidan är målmedveten och 
är ej uppmärksam på att dessa tjänster existerar.           
 

                                                 
2 UNI C Usability är ett danskt kompetenscenter för användarundersökningar och användarcentrerad design. De 
genomför användbarhetstest och behovsanalyser både för privata och offentliga kunder. 
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Användarnas beteende på webbsidan 
 

I Madsens undersökning konstaterades att användare som utnyttjar ett biblioteks webbsida 
skiljer sig en del om man jämför med den fysiske besökaren. Webbanvändaren har oftast ett 
klart och avgränsat mål med sin vistelse på webbsidan t ex han/hon söker efter en speciell 
bok, för att sedan reservera eller beställa den via bibliotekets självbetjäningssystem och 
lämnar sedan webbsidan. Den fysiske biblioteksanvändaren låter sig inspireras till att låna 
böcker genom att strosa omkring i bibliotekets korridorer. Inspirationen kan man t ex få 
genom bokkaruseller och utställningar som biblioteket anordnar med jämna mellanrum. 
 
Det mest påfallande resultatet som man kom fram till och som gällde samtliga bibliotek i 
undersökningen var att låntagaren kunde vara extremt upptagen med sin informationssökning 
att man helt enkelt inte ser webbsidans förstasida. Användaren hinner med andra ord inte se 
webbsidan i sitt fulla omfång förrän han/hon startar sin sökning i katalogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bild 3.2  Det översta fönstret visar det som bibliotekarien såg och det andra visar det som låntagaren såg. 
(Källa: Madsen, Samlet rapport, sida 6) 



 11

Olika typer av användare 
       

Efter undersökningens slut och efter analys av testresultaten visade det sig att det fanns tre 
genomgående olika användartyper med olika beteende och motiv. 
 
• Den målmedvetne användaren 

 
Denna användare förekom allmänt på bibliotekens webbsidor och hade ett påtagligt mål 
med sitt webbesök som t ex låna en bok eller en CD. Låntagaren är ingen direkt stamkund 
på webbsidan utan tiden kan gå mellan webbesöken. 
Exempel på uppgift som denna användare gör: ”Jag vill reservera Java 2” 

 
• En användare som söker efter inspiration 
 

Låntagaren har inte på förhand bestämt sig vilken bok eller CD han/hon vill beställa utan 
förväntar sig bara att hitta någon form av stoff. 
Exempel på uppgift som denna användare gör: ”Jag vill hitta något om databaser ” 

 
• Användare som är bibliotekets storkund (Läshästen) 

   
Detta är den riktiga storkonsumenten av böcker eller CD skivor. Den typiska läshästen 
läser många böcker i månaden och utnyttjar flitigt webbsidan och dess 
självbetjäningssystem. Denna användare känner oftast till många av bibliotekets 
specialtjänster och hämtar ibland inspiration från tidningar och dylikt.  
Exempel på uppgift som denna användare gör: ”Den nya boken av Henning Mankel skulle 
jag aldrig köpa själv, den lånar jag på biblioteket” 

 
Problem som upptäcktes med sökfunktionen i webbkatalogen och vad som hindrade en 
användare från att låna en bok. 

 
• Inget relevant sökresultat 

 
16 % av alla sökningar medförde att en låntagare inte hittade relevant material som 
han/hon var ute efter. Själva sökresultatet tolkades ofta av användarna som oväsentligt 
därför att de inte kunde se igenom hur sidan var sorterad och detta problem uppkom oftast 
vid en för bred sökning, d v s när en användare sökte på ett ämne. 

 
• Intolerans mot stavfel 

 
Sökningar som överhuvudtaget inte gav något resultat utgjordes av 14 %. Detta problem 
uppstod oftast när en användare skulle stava till svåra författarnamn. Man konstaterade 
också att i princip alla användare stavar fel utan hänsyn till hur gammal man är eller 
vilken bakgrund man har. Det gäller bara att hitta en bra design som motverkar detta.  
 

• Tekniska fel 
 

Sökningar som gav upphov till tekniska fel var 10 %. Det som orsakade detta problem var 
oftast när användaren skrev specialtecken i sökfältet eller när söksystemet gjorde en time-
out efter 2 minuter och skiftade till en annan sida. 
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• Oklarhet med sökfältets ändamål 
 

I 9 % av fallen fanns det användare som upphörde med sin sökning pga.att sökfälten inte 
visade på ett tydligt sätt vilka ord man kan skriva i dem för att utföra en framgångsrik 
sökning. Låntagarna saknade i dessa fall kunskap om katalogiseringen och hur man går 
tillväga vid sökning i databaser. Saknar man denna kunskap är det inte lätt att veta hur 
man skall formulera sig i sökfältet. Problemet uppstod även vid ämnesordsökning, men 
för att lyckas med detta krävs det även här extra kunskap i form av ett bibliotekets 
ämnesordregister och det är inte alla som har. 

 
• Avsaknad av material på biblioteket 

 
Det fanns självklart användare som både sökte och stavade rätt men som ändå inte fick 
något sökresultat. Detta problem uppstod i 6 % av fallen. 

 
• Användare blev vilseledda när det fanns en länk på författarnamnet 

 
Detta problem uppstod i 3 % av fallen på några av bibliotekens sökresultatsidor. På 
sökresultatsidan hittade man både författarnamn och titel som länkar, vilket skapade en 
del bekymmer för vissa användare. Titellänken försåg användaren med detaljerad 
information om t ex boken medan författarlänken satte igång en ny ofrivillig sökning till 
användarens förvåning. Låntagaren trodde sig ha fått eller redan hittat all relevant 
information. 

 
• Stort sökresultat 

 
I 3 % av fallen meddelades användaren att deras sökning var för stor och detta resulterade 
i att sökningen avbröts. Enligt denna undersökning tolkar användare för många poster i 
sökresultat som skrämmande och att sökningen inte var lyckad. Användare som gick 
igenom hela sökresultatet uppfattade det dessutom som oöverskådligt. En stor andel av 
användarna kunde inte heller förfina sitt sökresultat. 
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3.4.2 En användarundersökning av bibliotekens webbplatser i Stockholm 
 
Denna undersökning grundar sig på sex olika folkbibliotek och dess hemsidor i Stockholms 
län år 2002. Personerna som ingick i testen hade alla datorvana och befann sig i åldrarna 17 
till 74 år. Det var 18 personer som deltog i denna studie och varje person utförde ett 
individuellt test. Varje sådant test bestod av fem olika situationer (5 frågor) och varje situation 
skulle alltså respektive person lösa på egen hand. Kia Gumbel (2003) som genomförde testen 
var passiv vid varje testtillfälle och skulle enbart lyssna och iaktta, medan testpersonen 
”tänkte högt” hur han/hon skulle gå tillväga. Det bör också nämnas att biblioteken och dess 
hemsidor baserades på kommunernas olika storlekar. Man valde 2 små, 2stora och till sist 2 
medelstora. 
 
Resultat 
 
Resultatet från denna undersökning redovisades eller sammanfattades utifrån olika 
problemområden. Det blev 9 stycken sammanlagt.  Eftersom vår uppsats behandlar 
katalogsökning, utelämnar vi 8 av dessa 9 problemområden som man kom fram till, t ex att 
många webbsidor var anonyma eller att det var svårt att få tag i lästips som direkt vände sig 
till barn. 
 
Ett av problemområdena behandlade själva sökresultaten i bibliotekens sökkataloger.  
En ut av de 5 frågorna löd så här: 
 
”Du har just fått veta att Imre Kertesz har fått Nobelpriset i litteratur, och nu vill du se om 
biblioteket har någon bok av honom och i så fall om den finns inne. Eftersom du aldrig hört 
talas om honom vill du också vete lite mer om hans liv och författarskap. 
Sök efter Imre Kertesz! Sök fakta om hans författarskap! ” (Gumbel 2003, s.1) 
 
Många av användarna hade problem med att förstå själva resultaten från sökningen och frågor 
som kom upp var ”Hur vet man om boken är en roman eller faktabok” eller ”Finns boken inne 
i så fall var finns den?”(Gumbel 2003, s.2) . Majoriteten av de 18 personerna trodde att det 
som listades i sökresultatet var romaner och detta är inte konstigt med tanke på att en 
användaren måste ha förkunskaper i form av signumkoder, för att förstå om en bok är en 
roman eller en faktabok. 
När det gäller författarskapet var det många av användarna som ville använda sökmotorer på 
Internet för att få information. Man konstaterade därför att många användare inte förstod hur 
man söker i katalogen. Kia eftersöker rejäla utvecklingsarbeten bland de företag som 
producerar dessa kataloger. Katalogerna bör också analyseras och följas upp och att man även 
lokalanpassar dem. Hon menar även att biblioteken måste arbeta mera med egna anpassningar 
mer aktivt. Kataloger bör integreras med bibliotekens webbplatser. 
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4 Metod  
 
Vi har undersökt vad användarna tyckte och hur de betedde sig vid katalogsökningen på 
Mölndals bibliotek. För att skaffa sig en djupare förståelse för detta blev valet av metod en 
kvalitativ undersökning. Vi skulle med hjälp av intervjuer försöka skaffa oss en djupare 
förståelse av sökfunktionens eventuella brister och fel. För att komplettera empirin bestämde 
vi oss för att intervjua personal på biblioteket som var insatta i katalogsökningsystemet. Detta 
skulle ge en berikande bild av hur en van användare ser på systemets användarvänlighet. 
  
En kvantitativ undersökning medför att man koncentrerar sig på fasta och konkreta frågor, 
vilket innebär att man som undersökare inte har möjlighet att kunna ställa eventuella 
följdfrågor. Detta ansåg vi inte vara en relevant metod p.g.a. att undersökningen är av sådan 
karaktär att den kräver en kvalitativ metod (Holme,1997) med intervjuer där man kan anpassa 
frågorna efter situationen. I vår undersökning var det mest betydelsefulla att försöka framhäva 
användarnas spontana tycke och beteende vid katalogsökningen och där vi också i största 
möjliga mån skulle försöka förebygga respondenternas förutfattade meningar. Vilket menas 
att respondenter som har klara åsikter om katalogen kan förhindras från att dra förutfattade 
meningar om intervjufrågorna ställs vid en aktiv sökning i katalogen. På så sätt förhindras 
respondenter att svara på frågor på ett sätt som de tror vi som intervjuare vill ha. 
 
Efter genomförd undersökning visade det sig att kataloganvändarna inte hade tillräcklig 
kunskap och funderingar kring katalogens funktioner vilket gjorde att intervjuerna blev korta 
och därför beslutade vi att ha fler respondenter. I några av intervjuerna fungerade metoden 
väldigt bra och intervjun fick karaktären av ett samtal där användaren kunde uttrycka sig fritt. 
 
I övrigt märkte vi att det är svårt att ha en hel intervju utan att ställa ledande frågor, vilket 
medförde att användarna inte kunde uttrycka sig spontant. Självklart fanns det även en del 
tolkningsproblem dvs. att vi och användarna inte talade samma ”språk”. Problemen kunde tex. 
vara att orden ”ämnesord” och ”fler sökmöjligheter” inte hade någon innebörd för 
användarna. När dessa tillfällen uppstod, förklarade vi själva ordets innebörd, för att klargöra 
situationen.  
 
I vår analys av materialet tog vi hjälp av Madsens samlade rapport från 2003, Allwoods 
(1991) kriterier för användbarhet, Gumbels (2003) användar-undersökning av bibliotekens 
webbplatser samt Mölndals biblioteks egna kriterier.  
 
4.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi besökte Mölndals bibliotek vid fyra tillfällen. Första och andra gången diskuterade vi med 
uppdragsgivarna om deras intresse och avsikt med utvärderingen. Tredje gången intervjuade 
vi användarna på plats. Fjärde gången intervjuade vi två bibliotekarier.  
 
Vi tänkte utföra intervjuerna med användarna på förmiddagen och stötte då på problemet att 
det inte fanns tillräckligt med respondenter på biblioteket. Ett annat problem som uppstod var 
att många användare, gammal som ung inte utnyttjade katalogtjänsten. Efter samtal med en 
bibliotekarie fick vi tips om att återvända senare på eftermiddagen, då det skulle finnas fler 
folk att tillgå. För att utnyttja spontaniteten och få användarnas tillit bestämde vi oss för att 
fokusera oss på användare som var i färd med att utföra en sökning i katalogen. Innan 
utformningen av intervjufrågorna gick vi noggrant igenom bibliotekets sökfunktion och 
antecknade funderingar och synpunkter som vi tyckte kunde utgöra en mall för intervjufrågor. 
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Vi använde en diktafon vid varje intervjutillfälle och spelade in samtalen efter samtycke från 
intervjupersonerna.   
 
4.2 Urval 
 
Vi ville ha ett brett urval som omfattade åldersgrupper från tonåren till pensionsåren. Det 
ingick även personer med invandrarbakgrund i undersökningen vilket gav en bredare bild av 
användarnas profil. Vid intervjutillfället märkte vi att det förekom många besök av 
pensionärer på biblioteket och att dessa med stor sannolikhet saknade datorvana. Detta var i 
och för sig ett bra tillfälle att ta tillvara på deras åsikter om katalogsökningen åt 
uppdragsgivarens vägnar. Ett stort antal personer föll bort då de inte ville ställa upp på 
intervju pga. tidsbrist och avsaknad av kännedom till katalogtjänsten. Vi kunde även 
konstatera att vid vårt besök förekom alla slags kategorier av biblioteksbesökare som barn, 
lågstadieelever, föräldrar med sina barn, studenter och pensionärer. Personalen berättade för 
oss att det även förekom besök av stora grupper skolelever som kom till biblioteket med sina 
lärare för lån av böcker till lässtunder. 
 
4.3 De intervjuade personerna 
 
Vi har intervjuat tolv personer varav sju kvinnliga och fem manliga i åldrarna 14-75.  
En kvinnlig användare gick på högstadiet, tre manliga studenter, två kvinnliga studenter, en 
kvinnlig lärare, en manlig förvärvsarbetare, två kvinnliga bibliotekarier och två pensionärer en 
av vartdera könet. 
 
Nedan följer en tabell över intervjupersonerna med ålder, sysselsättning och datorvana. 
Namnen på personerna är fingerade. 
 
 
Ålder Namn Kön Datorvana3  Sysselsättning 

14 Eva Kvinna 7 Högstadieelev 
19 Erik Man 5 Student 
23 Magnus Man 9 Student 
25 Maria Kvinna 7 Student 
30 Susan Kvinna 7 Lärare 
32 Kerstin Kvinna 8 Bibliotekarie 
34 Karin Kvinna 8 Student 
35 Daniel Man 8 Lärare 
37 Anders Man 9 Doktorand 
60 Mats Man 8 Pensionär 
61 Gunilla Kvinna 9 Bibliotekarie 
75 Britt-Marie Kvinna 2 Pensionär 

                                                 
3 Datorvanan mäts i en skala mellan 1-10 där 1 är i princip ingen kännedom alls och 10 betyder mycket van 
användare. 
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5 Resultat  
 
5.1 Katalogkännedom 

 
De flesta av respondenterna besöker biblioteket i snitt en gång i veckan och använder den 
enkla katalogsökningen lika ofta. Den avancerade katalogsökningen används däremot väldigt 
sällan. Kerstin som är bibliotekarie använder den några gånger i veckan och även när hon har 
kurser för Internetanvändning utnyttjar hon den i söksyfte. Kerstin, även hon personal på 
biblioteket använder katalogsökningen varje dag när hon hjälper låntagare på biblioteket. 
 
De flesta av de intervjuade har inte fått någon information om hur de skall använda katalogen. 
Detta är ganska naturligt med tanke på att biblioteket inte har någon genomgång av 
katalogsökning. Daniel tycker att ”det är rätt så enkelt så att använda” liksom även Karin som 
har erfarenhet av bibliotekssystem från högskolan i Linköping, hon säger ”Jag provar bara 
fram, det är inte så svårt.” En av de intervjuade är för tillfället doktorand på Chalmers, han 
säger: ”jag tycker den är kass p.g.a. att sökmotorn är dåligt placerad i ett hörn, men den är lätt 
att använda”. Erik har liknande kommentarer angående detta ”alltså den här sökkatalogen den 
ser man knappt, egentligen skall den stå i mitten”.  
 
Brit-Marie som är en 75-årig pensionär har inte tagit till sig den kunskap som behövs för att 
kunna använda katalogen. Hon vill gärna ha en lättförståelig startsida där hon kan välja 
facklitteratur så enkelt som möjligt. Hon säger i intervjun ”det är svårt att hitta det som man 
vill få fram”. T.ex. ”Om man vill söka konst o sånt vet man inte vad man ska trycka på ”.  
 
Båda bibliotekarierna tycker att sökfältet är för litet. Gunilla säger ”Liten och för kort. Jag 
som har lässvårigheter vill ha ett längre sökfält så att jag kan se texten.” 
 
5.2 Enkel sökning 
 
Många av deltagarna använder sig enbart av enkel katalogsökning dvs. de använder sig av 
valfria sökord, författare eller titelsökning. Hur ofta användarna använder denna 
katalogsökning varierar däremot väldigt mycket. Daniel använder den ungefär varannan 
vecka, Erik och Mats cirka 2 gånger i veckan, Eva utnyttjar den oftast när det är kö till 
informationen och Britt-Marie nästan aldrig. Karin vet många gånger inte exakt vad en bok 
heter, hon bara letar efter ett visst ämne, ”jag söker aldrig på författare utan använder bara fria 
ord”. Susan tycker om att läsa böcker på kvällarna och söker oftast på ett specifikt 
författarnamn som hon har inhämtat från bokaffärer eller kompisar. ”Det blir dyrt att köpa alla 
böcker, men ibland köper jag pocketböcker.”  
 
5.3 Avancerad sökning 
 
Av de intervjuade är det bara Mats och bibliotekarien Gunilla som använder och förstår den 
avancerade katalogsökningen på ett bra sätt. Mats säger ”Avancerad sökning använder jag 
flitigt t ex om en författare har många böcker och jag tycker också att den är förståelig.” Karin 
har en helt annan åsikt om den avancerade katalogsökningen ”Avancerad sökning är ganska 
svår att hantera för att den har många begränsningar och till slut hittar man inte den bok man 
vill ha”. Magnus har även han en negativ inställning till den avancerade sökningen, han säger 
”Svårt o hitta den” och när han försöker sig på att söka efter en CD-skiva utbrister han 
”krångligt, för många gånger att klicka”.  
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5.4 Stort sökresultat 
 
Tre av respondenterna tycker att sökresultatet som framgår vid förenklad sökning leder till att 
man som användare ibland upplever detta i form av en diffus känsla som man inte riktigt 
förstår. Denna sökning resulterar oftast i ett stort antal poster. Detta ger oftast upphov till 
svårigheter vid framletandet av den titel som användaren verkligen söker efter. Magnus säger 
i intervjun så här angående detta ”det är meningslöst att leta själv i så många poster, jag frågar 
personal istället.” Daniel däremot har en annan taktik. Han säger ”jag bläddrar ner när jag får 
stort antal poster eller skriver ett mer specificerat sökord”. Gemensamt för alla respondenter 
är att de nämner personal som sista utväg i de fall de inte hittar det de söker efter. 
Bibliotekarien Gunilla säger ”jag har gjort en felsökning när jag får för stora sökresultat. Då 
använder jag den avancerade sökningen för att begränsa mig.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bild 5.1 Visar resultatet av enkel sökning av ordet ”gris”.  Resultatet blev 36 artiklar.  

(Källa: www.bibliotek.molndal.se) 
 

5.5 Sortering av resultat 
 
En annan fråga som ställdes till våra respondenter var hur de trodde resultatet på en sökning 
var sorterad. De flesta hade inte tänkt på det tidigare men Daniel kommenterade detta så här: 
”När det gäller sortering av resultat trodde jag att det har med årtal o göra men jag vet faktiskt 
inte hur de är sorterade.” Eva sa så här ”jag tror att de är sorterade efter bokstäver”, och för 
Mats som är den erfarne användaren, den så kallade läshästen spelade det ingen roll hur 
resultatet var sorterat.  
 
Sökresultatet på Mölndals bibliotek är sorterat efter nyaste boken först vid enkel sökning, men 
vid avancerad sökning kan man välja sortering efter typer bl.a. titel, författare, årtal och 
placering. Bibliotekarierna Gunilla och Kerstin känner till sorteringen vid katalogsökning. 
Trots detta tycker de flesta i vårt fall att sorteringen är oväsentlig och att man lika gärna kan 
rulla ner och leta efter det man sökte på. 
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5.6 Signumkoder 
 
Vid sökning i kataloger får man alltid upp så kallade signumkoder som kännetecknar vilken 
kategori det eftersökta ordet tillhör. Våra respondenter reagerade olika på dessa signumkoder.  
I de fall där det handlade om mediatyper som t.ex. CD, kassettband och talböcker upptäckte vi 
att det inte fanns några problem att tolka dessa koder då dessa var markerade med ikoner som 
kännetecknade typen av media. (Bild 5.1) Magnus säger så här om detta: ”mediatyper är 
coola, förstår allt, men de andra vet jag inte riktigt, jag frågar personal om dem.” Eva 
instämmer om detta och yttrar sig så här: ”Materialtyperna är bra för att man ser om det är 
CD, kassett eller DVD, jag frågar om jag inte förstår något.”  
 
9 av 12 hade däremot problem med att förstå de resultat där det endast förekom signumkoder 
som behandlade böcker av olika slag. Dessa koder var t.ex. Hcf, uHj. 
 
5.7 Stavfel och söktips 
 
Många gånger kan sökningar misslyckas. Orsaken kan vara skrivfel, stavfel eller att 
användaren skriver in kombinerade ord i sökfält. När man inte får något resultat på sin 
sökning får man upp ett meddelande som innehåller söktips. Karin tycker att det är jättebra att 
man får lite hjälp, medan Anders som doktorerar på Chalmers vill gärna ha lite mer 
information. Han säger ”om systemet kan visa närliggande ord, kan det vara mycket 
praktiskt”. ”Särskilt när det gäller författarnamn, är det ofta svårt med rättstavning. Man kan 
kanske försöka många gånger, kommer inte till rätt ändå. Då blir man faktiskt förbannad. 
Tillslut vill man bara ge upp.” Bibliotekarien Gunilla säger ”Vid sökfel söker jag en gång till, 
kanske på författaren eller begränsa mig men framförallt tar jag för givet att det jag söker efter 
inte finns”. Kerstin säger ”Jag brukar trunkera dvs sätta en stjärna framför sökordet”. 
Vidare säger Gunilla ”Om jag inte hittar går jag in på www.bibliotek.se för att se om det jag 
söker efter existerar”.  
 
5.8 Reservation 
 
Av vår undersökning framgår det att endast tre av våra respondenter har reserverat någon 
gång via katalogsystemet. En av dem säger så här: "Jag har reserverat böcker online en gång 
men det var länge sen. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde men det fungerade bra." Mats 
som är storkund på biblioteket yttrar sig så här: "Jag reserverar ofta, det är bra att man kan 
låna om böcker online, då slipper man komma till biblioteket, det är ju kanonbekvämt." De 
andra som aldrig använt tjänsten påstår att det är otryggt och krångligt att reservera via 
systemet. De menar att personalen är ett mer pålitligt medium. Magnus som aldrig reserverat 
säger så här: "Har reserverat för länge sen via personal. Aldrig via systemet. Kollar först om 
den finns inne. Det känns jobbigt, det är bättre med personal." Även Erik säger "aldrig 
reservera, beställer via bibliotekarien, krånglig reservation." Karin har försökt en gång men 
har inte lyckades.  Under reservation ville hon kolla när boken blev returnerad men resultatet 
försvann och istället visade sidan utökade sökmöjligheter. Hon trodde hon hade gjort något fel 
därför bröt hon. 
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5.9 Utförlig kataloginformation 
 
Sökresultatsidan visar resultatet kortfattat med information om nummer, placering och 
mediatyp, författare, titel, utgivningsår, status (inne/ute). En länk till titeln visar utförlig 
kataloginformation som presenterar placering, författare, titel, ämneskod, utgivningsår och 
anmärkning. De flesta är nöjda med den utförliga informationen som är tillgänglig. Magnus 
tycker att utförlig kataloginformation borde visa innehållsbeskrivning som kan i stort sätt 
hjälpa användare att hitta rätt litteratur.  
 
Båda bibliotekarierna tycker att den utförliga kataloginformationen som man får på varje titel 
är tillräcklig. 
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6 Analys  
 
6.1 Katalogkännedom 
 
Enligt Jin & Fines (1996) enkelhetsprincip skall gränssnittet vara av en sådan karaktär att den 
har en bra struktur och innehålla instruktioner som är enkla. Daniels och Karins svar tyder på 
att katalogen uppfyller detta. Magnus och Anders svar ger en annan bild men i Anders fall är 
hans synpunkter på katalogen präglade av hans erfarenheter från Chalmers. Anders, Daniel 
och Mats uppvisar ett beteende som kan knytas an till Madsens undersökning (2003). De är så 
kallade ett biblioteks storkunder vilket innebär att man är en flitig användare av biblioteks 
självbetjäningssystem och vana datoranvändare. Detta påverkar naturligtvis deras attityd till 
katalogen och kan därmed bidra till att dom tycker den är lätt använda.  
 
Pensionären Britt-Maries problem kan återigen reflekteras med hjälp av Jin & Fines (1996) 
enkelhetsprincip. Med tanke på att dagens pensionärer är ovana datoranvändare uppstår det 
automatiskt ett problem för dem vid användning av strukturerat datoriserade katalogsystem. 
 
De flesta av de intervjuade användarna utnyttjar ett beteende enligt ”minsta motstånds-
principen” (Jin & Fines 1996) dvs. att man använder det mest lättillgängliga söksättet. 
Allwoods (1991) aspekt av användarvänlighet, användaracceptans belyser Britt-Maries fall. 
Även om hon klagar över att sidan är svårförståelig har hon samtidigt hög motivation att 
använda katalogen. Hon är ”välvilligt inställd” till användandet av den. 
 
6.2 Enkel och avancerad sökning 
 
Enligt Cole (1985) är Mats och de båda bibliotekarierna de mest professionella användarna. 
De har kunskaper om datorer och uppgiften som datorn skall utföra. Morris, Dyer (1998) 
menar att de gärna vill ha makt och flexibilitet och ta egna initiativ. 
 
Karin och Magnus åsikter knyter an till Zhang, Fine (1996) princip att instruktioner ska vara 
enkla och lättförståeliga när en användare söker efter information. Resten av deltagarna har 
alltså aldrig använt den avancerade funktionen, aldrig tänkt på att den finns tillhands eller 
tycker att den är krånglig. En användare som arbetar regelbundet med denna typ av system 
reflekterar inte att en instruktion skall vara enkel och lättförstålig. Man bara använder 
funktionerna och vet var de finns och hur de används. Detta är fallet med Gunilla och Kerstin. 
 
Madsens (2003) undersökning visade att många bibliotek presenterar viktiga tjänster på 
webbsidans förstasida där relativt få av användarna förstod att den var av betydelse för dem. 
Alla användare som besöker ett biblioteks hemsida har ett bestämt syfte och ingen av dem 
”surfar” utan ett bestämt mål. Madsen menar att den äkta surftypen präglas av ett 
nyfikenhetsbeteende, men eftersom dessa inte existerar på ett biblioteks hemsida, kan man 
inte ta för givet att de undersöker dessa tjänster när man tillfälligt passerar dem.  En annan 
orsak till användares ovetskap om viktiga tjänster var att biblioteken refererade till tjänster 
med hjälp av dess namn. Biblioteken tycker naturligtvis att detta är bra och effektivt och alla 
anställda är medvetna om dess innehåll och existens. När däremot låntagaren befinner sig i en 
specifik situation vill han/hon veta vilken fördel eller värde som tjänsten kan ge dem, bara 
namnet är kanske inte tillräckligt i alla avseenden. Användbarhetstesten visade också att det 
egentligen inte var kvalitén formulären som var problemet, utan hur man når fram till dem. 
Många användare befinner sig i situationer vid katalogsökning där det gäller att ge 
användaren det de inte visste att de gärna ville ha. Pensionären Britt-Marie belyser 
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namngivning av en tjänst och dess åtkomst. Även om Britt-Marie inte har någon direkt 
datorvana och inte är medveten om att avancerad katalogsökning fanns, tillägger hon om 
denna tjänst ”Avancerad sökning har jag aldrig använt, man kanske kommer till den 
automatiskt om man inte hittar rätt. Då måste man veta vad man söker om man ska använda 
avancerad sökning.” 
 
6.3 Stort sökresultat 
 
Allwood (1991) belyser detta i sin bok Människa-datorinteraktion. Han menar för att ge 
användaren den mesta och bästa informationen är att presentera den eftersökta informationen.  
Individen får i sådana situationer till uppgift att utvärdera om den information som presenteras 
egentligen stämmer överens med den som eftersöktes. Ett exempel är när användaren letar 
efter en fil, får upp ett filnamn på skärmen och ställer sig frågan: ”Var det den filen jag ville 
ha tag i?” (Allwood,1991) 
 
Hur många resultat är ”för många”? Det är inte så lätt att svara på. Molich (2002) tycker att 
100-300 resultat är gränsen för den mer vana webbanvändaren och för den mindre vana ligger 
gränsen vid sökresultat som kan visas på en sida. Anders säger ”När man har mer än 250 
sökresultat borde systemet ge råd till användare om hur han/hon kan förbättra sitt sökresultat”. 
”Det slösar bara tid att bläddra igenom hela poster.”  
 
I Madsens (2003) undersökning var det många användare som inte kunde göra en förfinad 
sökning och fick därför ett stort sökresultat. Användarna tyckte att ett stort resultat var 
oöverskådligt och att sökningen därmed inte var lyckad. I vår undersökning har vi mött 
samma beteende hos respondenterna. Som vi redan har nämnt är det bara ett fåtal som känner 
till eller har använt den förfinade (avancerade) sökningen. Zhang, Fine (1996) belyser just 
detta problem med en princip som kallas drowningsprincipen. De menar att användare som 
får för mycket information kan inte ta till sig den mest relevanta och väsentliga delen, han/hon 
tenderar att ”drunkna” i informationen. Gunilla och andra vana användare upplever aldrig 
drowningsprincipen pga. av att de vet hur man skall bete sig vid ett för stort sökresultat. Man 
vet hur man skall förfina resultatet etc.   
 
6.4 Sortering av resultat 
 
Madsen (2003) belyser sortering av resultat i sin undersökning. Sökresultatet på alla de 
danska folkbiblioteken var sorterat efter det datum som materialet blev registrerat i katalogen. 
Detta framgick inte av respektive biblioteks sökresultat, vilket medförde i många fall att 
användarna blev förvirrade. Problemet uppstod oftast vid en för bred sökning, dvs. när en 
användare sökte på ett ämne. Detta i sin tur hindrade många användare från att låna en bok. 
Han menar även att själva sökresultatet tolkades ofta av användarna som oväsentligt därför att 
de inte kunde se igenom hur sidan var sorterad.  
 
6.5 Signumkoder 
 
Magnus och Evas åsikter bekräftas med Zhang, Fine (1996) påtaglighetsprincip. Denna 
princip innebär att användaren har lättare att förstå en bild/ikon än bara ett ord. Även Gumbel 
(2003) har i sin undersökning kommit i kontakt med problem som har med signumkoder att 
göra. Hon menar att många av användarna hade problem med att förstå själva resultaten från 
sökningen dvs om boken är roman eller faktabok. Majoriteten av personerna trodde att det 
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som listades i sökresultatet var romaner och detta visar ett tecken på att användarna saknade 
förkunskaper i form av signumkoder. 
 
6.6 Stavfel och söktips 
 
Zhang, Fines (1996) formuleringsprincip behandlar ett elementärt problem i fråga om 
kommunikation mellan användare och system. ”När en användare skall ställa en fråga till 
systemet antar hon/han att frågan är rättformulerad och att systemet skall svara rätt på frågan. 
Svårigheten här kan vara att användaren inte alls har formulerat en korrekt fråga till 
systemet.” När Magnus stavar fel vill han också att det skall komma något liknande ord som 
stavningshjälp. Britt-Marie säger så här: ”om jag stavar fel går jag tillbaka och skriver in 2 
eller 3 bokstäver. Vid stavfel kanske man kan försöka andra sökmöjligheter. Jag frågar 
personalen om jag inte hittar något.” Enligt Madsens (2003) undersökning uppstod oftast 
stavfel vid svåra författarnamn. Han menar vidare att om man belastar användaren med detta 
hindrar man dem från att hitta önskat material. 
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7 Diskussion 
 
7.1 Enkel och avancerad katalogsökning  
 
De flesta använder nästan bara enkel sökning och de tycker att avancerad sökning är ganska 
komplicerad att hantera förutom bibliotekarierna. Det är bara 3 av tolv respondenter som är 
vana att använda ”Fler Sökmöjligheter”. De flesta av de intervjuade personerna har aldrig 
använt denna funktion, tycker att den är krånglig eller har aldrig reflekterat över dess existens. 
När det gäller funktionens existens visade Madsens undersökning just detta. Många låntagare 
kunde vara extremt upptagna med sin informationssökning att man helt enkelt inte ser 
webbsidans förstasida och missar därmed funktionen. Det kan också vara på det viset att 
användaren inte inser vilket extra värde denna tjänst ger. Vi anser att Madsens förslag är bra 
att en användare bör ledsagas till denna tjänst dvs. att användaren erbjuds servicen i lämplig 
situation samt kanske även en beskrivande hjälptext av själva tjänsten. 
 
Funktionens krånglighet för vissa användare innebär att det finns en viss svårighet i att 
navigera inom denna funktion. Detta medför att åtkomligheten försämras och påverkar 
därmed Allwoods användarvänlighet ur en negativ synpunkt. Det negativa är att 
användarkompetensen varierar betydligt mellan de olika användarna. Det var egentligen bara 
tre av respondenterna som på ett effektivt sätt utnyttjade katalogen och inte tyckte att den var 
krånglig. Användarkompetensen kan naturligtvis förbättras med någon form av 
användarundervisning (Allwood, 1991), något som biblioteket i dagsläget inte har. Själva 
problemet försvåras ytterliggare genom att biblioteket i stor mängd besöks av användare som 
har utländsk bakgrund, vilket kanske kräver att man bör ta användarundervisning i beaktning. 
Det är naturligtvis svårt att anpassa en funktion av detta slag till alla sorters användare och 
olika användare kan ha olika behov enligt Morris, Dyer (1998). En oerfaren användare 
behöver t ex ha en dialog som bara begär lite av användarens initiativ medan den 
professionella användaren vill gärna ha makt och flexibilitet och kan bli irriterad av onödig 
hjälp. Samtidigt kan man undra hur dagens bibliotek skall kunna anpassa sina kataloger och 
dess funktioner till olika behov och om detta överhuvudtaget är möjligt? Ett exempel från vår 
undersökning är Britt-Marie som helt klart behöver en dialog medan Mats och de båda 
bibliotekarierna är de professionella. Vi menar alltså att beroende på vilken användartyp man 
är t.ex. läshäst eller målmedveten (Madsen, 2003) bör biblioteket anpassa katalogen efter ens 
behov och förkunskaper. 
 
Forskarna Zhang, Fine (1996) säger att gränssnitt är ett medium för kommunikation mellan 
användare och systemet. Vi vill därmed knyta an till deras stimulansteori och 
påtaglighetsteori. Stimulansteorin säger att vi människor är av den karaktären att allt som 
stimulerar våra sinnen får vår uppmärksamhet. Man kan t ex ha olika funktioner utmärkta med 
färger som användas för att påkalla intresse och uppmärksamhet från användaren. 
Påtaglighetsteorin innebär att vi människor förstår bild/ikon bättre än ord.  
 

Vi tycker att avancerad sökfunktion på bibliotekets hemsida syns dåligt, detta bekräftas av 
både användare och bibliotekarier. Man kanske kan knyta an till dessa teorier på något sätt. 
För att göra enkel och avancerad sökning mera synligt, kan man gruppera dessa poster på en 
mera synlig plats. Detta är viktigt med tanke på att dessa funktioner är de mest primära 
navigeringsområdet.  

 



 

7.2 Stort sökresultat 
 
Det är inte så ovanligt att en sökning resulterar i många hundra titlar, eller ännu fler. Detta 
tycker vi är knappast ett bra sökresultat, inte praktiskt användbart helt enkelt. Det är inte 
säkert att en sökning som resulterar i en eller några få titlar är ett bra sökresultat heller, 
särskilt när man söker på ett visst ämne. Om man får ett för stort sökresultat får man antingen 
försöka manipulera sökningen genom att använda andra sökord, eller att kombinera flera 
sökord i en sökning.  
 
Molich (2002) anser att om sökningen ger för många hänvisningar, ska man låta bli att visa 
sökresultaten, man ska istället visa följande information: 
 
• De använda sökkriterierna. 
• Ett konstruktivt meddelande som förklarar vad problemet kan vara och hur man kan 

förbättra. 
• Knappen ”Tips om sökning”. 
• Knappen ”visa alla sökresultaten”. Dvs. låt användaren fatta sitt beslut. Om användaren 

insisterar på att få se sökresultaten, får de göra det  
 
7.3 Sortering  
 
Alla respondenter förutom bibliotekarierna hade ingen uppfattning om hur sökresultatet var 
sorterat. Allwood (1991) pratar om användaracceptans, vilket innebär att användaren har en 
hög motivation och en bra inställning till datorn. Denna motivation kan försämras om en 
användare måste leta igenom ett stort resultat. Man kanske hittar sin utvalda författare 
utspridd i sökresultatet, vilket innebär enligt Madsens (2003) undersökning att användaren 
blir förvirrad. Bibliotekets kriterium att en användare snabbt skall hitta önskat material 
försämras därmed. För att få en användare att snabbt hitta det som han/hon söker kan det vara 
bra att sortera sökresultatet efter t ex författare, titel eller typ.                                 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 

                  Bild. 7.1  Madsens konstruerade sortering efter typ (Källa: Madsen, Samlet rapport, sida 37)
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7.4 Signumkoder 
 
Alla respondenter har lätt att urskilja olika mediatyper bl.a. bok, CD och video vid sökning. 
Det är mycket bra att vissa avvikande mediatyper som musiktryck, CD och talböcker är 
markerade med ikoner i sökresultatlistan. Ikonerna fullgör sin funktion eftersom de tydligt 
markerar att titeln är av en annan mediatyp. Sökresultatlistans ikoner för olika mediatyper gör 
att användaren direkt kan se om en titel är önskvärd, istället för att gå in på varje post. Detta 
överensstämmer med bibliotekets kriterier. Det innebär också att Zhang, Fines (1996) 
påtaglighetsteori är uppfylld och därmed även Allwoods (1991) användarvänlighet. När det 
gällde de andra signumkoderna uppstod det problem med tolkningen av dessa hos flertalet av 
användarna.    
 
När det gäller att presentera en lättförståelig och bra identifiering av signumkoder tog vi fasta 
på Madsens förslag. Han säger att signumkoderna bör anges i överensstämmelse med 
användarnas egna kunskaper. Detta innebär att istället för att enbart skriva förkortningar på 
typen av material (t.ex. Hcf, uHj) skriver man enligt nedan. Förslaget är konstruerat av 
Madsen (2003) själv.  
   
 
 
 
 
 
Bild 7.2  Madsens förslag på signumkoder (Källa: Madsen, Samlet rapport, sida 38) 
 
Mölndals biblioteks kriterie när det gäller att man lätt ska kunna skilja ut olika material som 
bok, CD, video vid sökning uppfylls delvis. Uppfyllelsen gäller endast mediatyper som CD, 
video, talböcker och DVD. Alla respondenter svarade likvärdigt på frågan ”Vad gör du om du 
inte förstår signumkoderna?” De vände sig till personalen för att få hjälp med signumkodens 
innebörd. Vi tycker att det är onödigt att användare av katalogsystemet skall behöva fråga 
personalen om hjälp därav förespråkar vi Madsens förslag enligt ovan. 
 
7.5 Stavfel och söktips 
 
I den danska studien (2003) uppmärksammades problem som oftast uppstod när en användare 
skulle stava till svåra författarnamn. Man konstaterade också att i princip alla användare 
stavar fel utan hänsyn till hur gammal man är eller vilken bakgrund man har. Vi har 
konstaterat att detta gäller även våra respondenter. Två respondenter påpekar att sökningen 
går enbart på exakt träff och visar inga alternativ. Vi tycker inte det är praktiskt. Detta kan ge 
problem med sammanskrivna, särskrivna ord, felstavningar eller fel ord.  
 
Molich (2002) menar att sökningar ofta misslyckas för att användaren förväntar sig att 
sökmotorn bör fungera på ett annat sätt än det faktiskt gör. Madsen (2003) rekommenderar ett 
inbyggt stavningskontrollsystem som t.ex. sökmotorn Google utnyttjar. Vi tycker att Madsens 
rekommendation skulle passa bra på Mölndals bibliotek där söktjänsten borde acceptera de 
vanligaste felstavningarna och ge närliggande ord som alternativ. (Bild 6.3) 
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             Bild 7.3  Visar alternativa sökord vid stavfel på sökmotorn Google. (Källa: www.google.se) 
 
 
7.6 Reservation  
 
Vi blir faktiskt förvånade när vi får veta att endast tre användare reserverar online. Många har 
inte utnyttjat den här tjänsten för att de inte litar på systemet. De känner sig osäkra och vill 
helst vända sig till personalen. 
 
Vi tycker att man ska kunna reservera mer än en bok vid samma tillfälle dvs. att man inte ska 
behöva mata in sin pinkod mer än en gång oavsett hur många böcker man reserverar. Istället 
ska man kunna spara alla titlar som man är intresserad av i en minneslista och sedan reservera 
några eller alla titlar i listan på en gång. Det är faktiskt praktiskt och på så sätt kan man spara 
tid. 
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8 Slutsats 
 
Utifrån resultatet från undersökningen dras följande slutsats: 
 
• Systemet är lätt at lära sig. 
• Det är lätt att skilja ut olika mediatyper, men svårare med fakta och skönlitterära böcker. 
• Det finns både en enkel och en avancerad sökning som passar olika typer av användare.  
• De problem som tidigare undersökningar inom området upptäckt, existerar även här: 
  

1. Systemet är alldeles för känsligt , inte flexibelt. 
2. Systemet är känsligt vid enkelsökning när det gäller kombinerade sökord. 
3. Många användare känner inte till olika effektiva och användbara tjänster som 

biblioteket erbjuder. 
4. Sökresultatet kan vara för stort.  

                  5.   Användarna har ej kunskap hur sökresultatet är sorterat. 

Vår undersökning visar att alla respondenter har lärt sig använda bibliotekets katalogsystem 
på egen hand. De anser dock att det är svårt att prova sig fram och hitta det de söker efter. 
Ingen verkar läsa den sökhjälp som finns till hands i förväg. De flesta använder nästan bara 
enkel sökning och de tycker att ”Fler Sökmöjligheter” är ganska komplicerad att hantera och 
svår att hitta. Det är bara en av tio respondenter som är vana att använda ”Fler 
Sökmöjligheter”. Systemet är känsligt i det avseendet att sökfunktionen saknar tolerans mot 
felstavning. Svårigheter finns även när det gäller att förstå hur sökningen går till. Användarna 
vet t. ex. inte vad ett ämnesord innebär. Respondenterna har svårt att avgöra vad en bok 
handlar om utifrån den utförliga kataloginformationen som de får vid sökresultatet.  
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Bilaga  
 
Intervjufrågor 
 
1. Användarprofil: kön/ålder. 
 
2. Hur van datoranvändare är du på en skala 1-10? 
 
3. Vad var ditt intryck vid första kontakt med katalogsökningssidan? 
 
4. Vid felstavning av sökord, hur går du tillväga för att ta reda på det den rätta stavningen? 
 
5. Hur ofta använder du katalogsökningen på biblioteket? 
 
6. Hur reagerar/gör du när du får ett stort antal poster vid sökning av ett ämne? 
 
7. Hur reagerar/gör du när du inte hittar det du söker efter? 
 
8. Hur ofta använder du avancerad sökning? Förstår du möjligheten att förbinda sökfält med 

den logiska operation ”och , inte”? 
 
9. Har du några synpunkter på gränssnitt och utformning? 
 
10. Vad tänker du på när du ser ikonen ”?” ? 
 
11. Var snäll och gå till fler sökmöjligheter, och sök på en cd-skiva! 
 
12. Vet du vad ämnesord är, i så fall vad tycker du om dess sökningsfunktion? 
 
13. När du fått inga resultat som resultat, vad tycker du om det meddelande du får?  

Kan meddelandet hjälpa dig att förbättra din sökning? 
 

14. Hur förväntar du dig att ett stort sökresultat är sorterat? Hur upplever du materialtyperna? 
Om du inte förstår, vad gör du då? 

 
15. Är du nöjd med utförlig kataloginformation? 
 
16. Har du sökt någon gång på ett felstavat namn t.ex författarens namn ?  

Om ja, hur upplever du resultathjälp som du får?  
 
 


