
UMEÅ UNIVERSITET 
Sociologiska institutionen 
Påbyggnadsutbildningen i biblioteks-  
och informationsvetenskap 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotekskatalogers användarvänlighet 
 

– en usabilitystudie av Umeå  
Universitetsbiblioteks katalog Album 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Ann-Sofie Rönnbäck 
Handledare: Jenny Samuelsson 
(D-uppsats, 20 poäng) 
Juni 2006 



Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine the usability of the Umeå University library catalogue 

Album. The aim is to evaluate the catalogue in order to establish if there are any problems 

that could be solved by modifying the catalogue. The following questions are answered: How 

should a good catalogue be designed? Which problems are common when using a library 

catalogue?  Is Album user friendly? Are there any problems that occur when using Album and 

how can the catalogue be changed to avoid the problems? To answer these questions I have 

performed a usability test in which five persons, all students, got to carry out twenty tasks in 

the catalogue and talk about what they were doing and thinking while doing the test. This 

method is a usability method called Think Aloud. After the test the users got to answer twenty 

interview questions about the catalogue. The material obtained from the test was analyzed and 

positive factors, problems and courses of action were picked out. The results of the study 

show that the hardest thing for the users is to perform subject searches. It is not clear what 

subject and classification is and the users don’t know how to search the Index. They also think 

it’s hard to know in which fields to search and which words to use. In this thesis I give 

suggestions to things that could be changed in Album to make it more user friendly and easy 

to use. Although there are some problems with the catalogue, the overall impression of Album 

seems to be positive among the users. 
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1.  INLEDNING 

 

Att söka information i bibliotekens onlinekataloger är inte alltid så lätt. Fast man har namnet på 

titeln och författaren hittar man inte alltid boken man är ute efter. Minsta stavfel kan göra att boken 

inte återfinns. Man kan även fråga sig om användare verkligen vet vad t.ex. klassifikationskoder 

och ämnesord är? Jag tycker att det här är ett väldigt intressant ämne och har därför gjort en studie 

av biblioteks onlinekataloger och deras användarvänlighet och en utvärdering av Umeå 

Universitetsbiblioteks katalog Album. 

   Det verkar inte ha förekommit så många utvärderingar av bibliotekskataloger i Sverige. Vissa 

bibliotek har utvärderat sin webbsida, men då handlar det oftast om hela sidan och inte bara om 

bibliotekskatalogen. En sådan utvärdering har gjorts på Album för ca. fem år sedan och beskrivs i 

rapporten DigitUB 2004. Slutrapport för delprojekt 1: Design och struktur för UB:s webb (Karlsson 

2001). En liknande undersökning gjordes även på ett antal biblioteks webbsidor i södra Sverige. 

Rapporten för den undersökningen heter LIMIT-projektet. Användarundersökning av Bibliotekens 

hemsidor (Nygren 2006). Det jag har kunnat hitta som specifikt behandlar kataloger är 

utvärderingar gjorda för magisteruppsatser, t.ex. Användarvänlig design av bibliotekskataloger på 

webben (Lindgren 2000) och Jag tycker bara att jag gör det jag vet att jag kan göra. En 

undersökning av en webbaserad bibliotekskatalogs användarvänlighet utifrån användarnas 

perspektiv (Olsrud & Petersson 2000). Det har även gjorts en användarundersökning av Stockholms 

Universitetsbiblioteks katalog där 13 personer deltog och fick utföra uppgifter i katalogen och 

”tänka högt” medan de gjorde det (Viveka Vessberg, via e-mail 060207). Det har dock gjorts fler 

studier i andra länder, t.ex. Online Catalogue Research and the Verbal Protocol Method (Morrison 

1999), Usability Testing of an Academic Library Web Site: A Case Study (Battleson et. al. 2001) 

och The Key to Online Catalogs that Work? Testing: one, two, three (Feldman 1999). I Danmark 

har det gjorts en studie som beskrivs i rapporten Sådan bliver det elektroniske bibliotek 

brugervenligt. Best practice rapport baseret på usability-test af danske folkebibliotekers websteder 

(Madsen et. al. 2003). 

   Fast bibliotekskatalogerna är till för att förenkla informationssökningen för användarna verkar det 

ibland som att de istället kan skapa förvirring och till och med uppgivenhet (Battleson et. al. 

2001:188). Det är därför väldigt viktigt att katalogerna utformas så att de är så enkla att använda 

som möjligt, men studier har visat att användarna fortfarande tycker att katalogerna är svåra att 

förstå sig på (Morrison 1999:197). Detta är något som även jag har märkt, både av egen erfarenhet 

när jag började studera och genom mitt arbete som biblioteksvakt på Medicinska Biblioteket i Umeå 

där jag har upptäckt att användarna ofta har problem med bibliotekskatalogen. Jag ska därför i den 

här uppsatsen diskutera kring bibliotekskatalogers användarvänlighet och hur en katalog bör vara 
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utformad för att vara så lätt att använda som möjligt. Jag ska även redogöra för den studie jag har 

utfört på katalogen Album och de resultat som framkommit genom den. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Umeå Universitetsbiblioteks onlinekatalog Album 

för att se hur användarvänlig den är. Målsättningen är att utvärdera katalogen, fastställa eventuella 

problem och svårigheter och möjligen då finna saker som kan förbättras för att förenkla 

informationssökningen för användarna. De frågeställningar jag vill besvara är: 

 

• Hur bör en bra katalog vara utformad? 

• Vilka problem är vanliga vid användning av bibliotekskataloger? 

• Hur användarvänlig är Album? 

• Finns det några problem som kan uppkomma vid användning av Album och hur kan man i 

så fall förändra katalogen för att avlägsna problemen? 

 

Den katalog jag har valt för undersökningen är alltså Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album. 

Jag har valt att fokusera på en katalog för att kunna göra en djupare studie än jag skulle kunna om 

jag hade valt flera. 

 

1.2. Metod 

 

Den studie jag har utfört är en kvalitativ studie där jag har gjort ett usabilitytest på Album (se mer 

om usability i kap. 2.3.). Testet gick ut på att jag har gjort en undersökning med fem användare där 

de har fått uppgifter att utföra i katalogen och har ”tänkt högt” när de utfört dem. Metoden att tänka 

högt (Think Aloud) går ut på att personerna berättar vad de gör, hur de tänker och vad de känner 

medan de utför uppgifterna. Metoden är idag vanlig inom usabilitystudier (Morrison 1999:197). Jag 

har under testet observerat hur de genomfört uppgifterna och hur det gått. Efter det har jag gjort en 

kort intervju där jag ställt uppföljande frågor så att användarna själva fått kommentera vad de tycker 

om katalogen. Morrison (1999:203) menar att en kombination av Think Aloud- metoden och 

intervju är det bästa sättet att utvärdera en bibliotekskatalog. I min studie har både observationen 

och de uppföljande frågorna spelats in på band som stöd för minnet, och under observationen har 

även anteckningar tagits. Undersökningen med användarna gick främst ut på att utvärdera 

katalogen, inte att studera användarnas sökprocess. Undersökningen blir ett redskap för att upptäcka 

eventuella problem i systemet. Det går dock inte att tydligt skilja på dessa två saker då de är nära 
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sammanknutna. Hur användarna går till väga i sin sökning påverkar hur en bra katalog bör 

utformas, men mitt primära syfte är dock att utvärdera katalogen. 

   Jag har alltså använt mig av två olika metoder, observation och intervju i form av några 

uppföljande frågor. Den observationsmetod jag har använt mig av är en sådan som beskrivs i 

Patrick W. Jordans bok Designing Pleasurable Products. An Introduction to the New Human 

Factors (2000:170ff). Metoden kallas kontrollerad observation. En kontrollerad observation går ut 

på att utvärdera en produkts användarvänlighet genom att några personer får ett antal uppgifter som 

de ska utföra på produkten. Det som skiljer den här metoden från vanlig observation är att man inte 

undersöker ett objekt i sin verkliga kontext utan istället isolerar objektet för att kunna utvärdera det 

utan att få med för mycket omgivande information som kanske inte är väsentlig. Istället för att gå ut 

och undersöka hur folk söker i Album på plats i biblioteket har jag alltså skapat en situation där de 

får använda katalogen. På så sätt har jag isolerat det som ska studeras för att kunna utvärdera det på 

bästa sätt. Jordan poängterar att man måste tänka på i vilken ordning uppgifterna kommer för att 

minimera kunskapsöverföring mellan uppgifterna. Om två uppgifter ska utföras på liknande sätt 

kanske den andra går bättre att lösa då man redan har lärt sig hur man ska göra i den första. Detta 

kan få som konsekvens att man tolkar den andra uppgiften som lättare att utföra än den första och 

jag har därför haft detta i åtanke när jag utformat och tolkat mina uppgifter. När det gäller 

formulering av uppgifter måste man också tänka på att de inte får vara för lätta och inte för svåra. 

Om frågorna är för lätta blir inte systemet utvärderat på ett bra sätt och om de är för svåra så ingen 

kan lösa dem får man inte heller ett bra resultat. Det jag har utgått ifrån vid formulering av 

uppgifterna är vad användare bör kunna utföra i programmet. Vilka är de viktigaste sakerna man 

kan utföra i en katalog? Det blir dock en svår gränsdragning och det går inte att undvika att det blir 

en subjektiv bedömning, men jag har tagit hjälp av litteratur inom ämnet för att avgöra vad man kan 

förvänta sig av en bibliotekskatalog. 

   En annan sak som man måste fundera över när man gör en kvalitativ studie är hur man själv 

påverkar resultatet genom att vara närvarande vid observationen. Användarna kan t.ex. känna sig 

mer pressade och anstränga sig mer för att lyckas med uppgifterna än de skulle ha gjort om de sökte 

själva på biblioteket, där de kanske skulle ha gett upp vid första motgången. Det kan även vara tvärt 

om så att de känner sig stressade och inte tar sig tid att fundera igenom det de gör. Dessa problem är 

dock svåra att undvika och man får helt enkelt försöka ha dem i åtanke när man tolkar resultatet. 

   Det material som jag fått ut av studien är transkribering av bandupptagningen och mina egna 

anteckningar av hur användarna gått till väga när de försökt lösa uppgifterna. Alla personer som är 

med i studien har fått samma uppgifter och ungefär samma uppföljande frågor (beroende på vad de 

svarat, då följdfrågor har ställts). Utifrån detta har jag utvärderat katalogen och sett vad som är bra 

med den och om den har några svagheter som skulle kunna ändras. 
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   När det gäller urval är det två saker som är centrala i min studie: val av katalog och val av 

personer till undersökningen. De saker man kan välja mellan när det gäller katalog är folk- 

respektive forskningsbibliotek samt vilket biblioteks katalog som ska undersökas. Jag har valt 

Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album. Jag hade först tänkt jämföra en folk- och en 

forskningsbibliotekskatalog, men kom sedan fram till att studien skulle bli bättre om jag fokuserade 

på en specifik katalog, eftersom jag då kan göra en djupare undersökning. Jag valde att fokusera på 

en forskningsbibliotekskatalog, kanske främst av eget intresse då jag har haft mer kontakt med den 

katalogen, men även för att det känns väldigt viktigt att ha en bra katalog i ett forskningsbibliotek. 

Studenter och forskare måste kunna söka i katalogen för att klara sina utbildningar och kanske inte 

alltid har tid eller vill ta hjälp av en bibliotekarie. Att jag valde ett bibliotek i Umeå beror på 

praktiska skäl, eftersom det då är enklare att hitta relevanta personer till undersökningen. 

   Vid urval av testpersoner har jag gjort ett strategiskt kriteriebaserat urval. Det går ut på att 

personerna väljs ut utifrån vissa specifika egenskaper som gör det möjligt att undersöka 

studieobjektet på bästa sätt (Ritchie et. al. 2003:78). Det främsta kriteriet vad gäller mitt urval är att 

personerna ska tillhöra UB:s målgrupp, vilken främst är studenter, lärare och forskare. För att 

avgränsa mig ännu mer har jag valt att fokusera på gruppen studenter. En annan sak som måste tas i 

åtanke är om personerna är vana eller ovana att använda Album. Om man bara tar med ovana 

användare kommer det att styra resultatet av studien så att man finner många problem med 

katalogen, och om personerna är väldigt bra på att använda katalogen kanske inga problem 

uppkommer. Därför har jag försökt hitta personer som har använt systemet men som inte är 

experter. Vad gäller kön och ålder har jag försökt få ett så spritt urval som möjligt. Eftersom mitt 

mål inte är att dra slutsatser om undersökningsgruppen (t.ex. att äldre har svårare för att använda 

katalogen), utan istället om katalogen i sig, bör kriterierna ålder och kön inte ha så stor inverkan på 

resultatet. Jag har istället eftersträvat variation här för att undvika att det har någon effekt på 

resultatet. För att hitta personer till min studie har jag använt mig av ett s.k. snöbollsurval. 

Snöbollsurval går ut på att man frågar personer inom den utvalda gruppen om de kan ge tips på 

andra personer som uppfyller urvalskriterierna. En fara med detta kan dock vara att det blir en dålig 

spridning på urvalsgruppen då personer som t.ex. är kompisar med varandra deltar, vilket kan 

påverka resultatet. Man ska även undvika familjemedlemmar och vänner eftersom man genom att 

man har en personlig relation till dem påverkar undersökningen för mycket (aa. 2003:94). För att 

undvika de här problemen har jag frågat personer jag känner som är studenter om de har någon 

kompis som skulle vilja vara med i undersökningen som uppfyller urvalskriterierna. Genom att 

fråga på flera håll undviker man att de känner varandra och får då ett spritt urval av personer som 

inte tillhör ens familj eller vänner och som passar in i studien. En fara kan dock vara att de personer 

som ställer upp är de som känner sig mer säkra på Album, medan de som känner att de inte har så 
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bra koll på katalogen inte vill vara med. Jag har gjort undersökningen med fem personer för att 

kunna göra lite längre observationsstudier och ha fler frågor än jag skulle kunna om jag hade haft 

med ett större antal personer. Många anser att fem testpersoner är nog för att göra ett usabilitytest. 

Nielsen (1994:393) skriver att fyra till fem personer räcker för att få fram 75 % av 

usabilityproblemen för ett studieobjekt. Resultatet blir även mer rikt på detaljer om man gör 

utförligare tester med färre användare än det blir om man har med fler personer (Ritchie et. al. 

2003:83). 

 

1.3. Disposition 

 

Kapitel 1, ”Inledning” tar upp dels syfte och frågeställningar och dels den metod som kommer 

användas för att utföra studien. 

   Kapitel 2, ”Bakgrund och teori” behandlar dels bibliotekskataloger och deras utveckling och dels 

det teoretiska ramverk som den här uppsatsen utgår från. I det här kapitlet definieras även vissa 

begrepp som är centrala för studien. 

   I kapitel 3, ”Bibliotekskatalogers användarvänlighet” tar jag upp diskussionen kring hur en bra 

bibliotekskatalog bör se ut. Jag redogör även för vissa vanliga problem som kan uppkomma vid 

användning av kataloger. 

   Kapitel 4, ”Album” ger en presentation av Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album och dess 

funktioner. 

   Kapitel 5, ”Användarundersökningen” redogör för själva studien som utförts och för det material 

som framkommit vid observationerna och intervjufrågorna. 

   I kapitel 6, ”Analys” görs en analysering av materialet från studien för att se vilka positiva och 

negativa aspekter av Album har framkommit i testet. Här tas även centrala drag i användarnas 

tillvägagångssätt i sökningen upp. 

   I kapitel 7, ”Diskussion” drar jag slutsatser och diskuterar frågeställningarna. Jag ger även här 

förslag till förbättringar av Album med utgångspunkt i de problem har uppkommit i 

användarstudien. 
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2.  BAKGRUND OCH TEORI 

 

I det här kapitlet beskrivs det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår från. Uppsatsens syfte är att 

undersöka en bibliotekskatalog och därför följer först en genomgång om bibliotekskatalogers 

utveckling. Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i teorier om usability. För att kunna förstå dessa 

teorier måste man även förstå andra saker, i det här fallet främst olika teorier om information. 

Därför följer även en genomgång om olika informationsteorier, -modeller och -begrepp. 

 

2.1. Bibliotekskatalogers utveckling 

 

En bibliotekskatalog är en lista på ett biblioteks resurser. Katalogen kan vara en kortkatalog, en 

katalog på mikrofilm eller en tryckt bok, men vanligast idag är att den är i form av en databas och 

den kallas då ofta OPAC (Online Public Access Catalogue). I en katalog finns ett antal ingångar 

som leder till dokumentposter. En post kan ha flera ingångar och ingångarna tas från ett MARC-

register. En tydlig skillnad mellan kataloger och bibliografier är att kataloger innehåller placering, 

alltså var i biblioteket man kan hitta dokumentet (Rowley & Farrow 2000:246). 

   Bibliotekskataloger på nätet eller OPAC:s uppkom i slutet av 70-talet och början av 80-talet. En 

OPAC är som en traditionell katalog men i ett nytt medium och består av en databas med 

bibliotekets samlingar ur vilken man får tillgång till en onlinekatalog. OPAC:ens syfte är främst att 

underlätta för användarna att identifiera och lokalisera dokument i katalogen (Guha & Saraf 

2005:463). Den här sortens katalog kommer i den här uppsatsen främst benämnas onlinekataloger. 

Katalogerna har utvecklats från de tidiga kommando- och menybaserade systemen till de nuvarande 

formulärbaserade webbsidekatalogerna (Large et. al. 2001:59). Hildreth (1984, enligt Chu 

2003:121) har delat in OPAC:ens utveckling i tre generationer. Den första generationen OPAC:s är 

strukturerade som vanliga kortkataloger och lämpar sig främst för sökningar där man vet vad man 

är ute efter (Chu 2003:121). Man kan söka på författare, titel och kontrollnummer. Den andra 

generationens kataloger har förbättrade funktioner vad gäller sökning och man kan bl.a. göra 

ämnessökningar. Den tredje generationens OPAC:s innehåller bl.a. sökhjälp, fritextlänkar, 

ämnesord, utökade katalogposter och tillgång till andra databaser (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 

1999:407f). Det senaste inom området är fjärde generationens OPAC:s. Det är en webb-OPAC som 

presenterar bibliotekskatalogen i hypertextformat med länkar till elektroniska resurser i fulltext. 

Den här typen av OPAC gör att användaren via katalogen kan få tillgång till resurser från andra 

bibliotek och till olika publikationer som finns tillgängliga på Internet (Guha & Saraf 2005:463). 

   Vad är det då som skiljer onlinekataloger från andra webbaserade informationsåtervinnings-

system (IR-system, information retrieval systems)? En sak är att de innehåller bibliografisk 
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information om ett biblioteks resurser medan andra IR-system, t.ex. databaser eller e-tidskrifter, inte 

är knutna till en institution på samma sätt. En annan sak är att de är utformade efter vissa 

standarder, t.ex. MARC-format och användning av klassifikationsscheman och 

katalogiseringsregler. I andra IR-system är det svårt att följa standarder, använda kontrollerade 

vokabulär (tesaurusar) och utgå från en specifik målgrupp då man ofta har väldigt många databaser 

i samma system, som alla är byggda utifrån olika principer och med olika tesaurusar. En tredje sak 

som särskiljer onlinekataloger är att den vanligaste sökningen i en katalog är sökning efter kända 

dokument. Onlinekataloger stödjer åtminstone sökning i olika fält (titel, författare mm.), sökning på 

ämnesord och Boolesk sökning. Mer avancerade sökfunktioner krävs sällan då man oftast hittar det 

man söker med de ovan nämnda funktionerna. En fjärde sak är att onlinekataloger ofta ger tillgång 

till andra onlineresurser genom länkning. Andra IR-system erbjuder inte detta på samma sätt, 

kanske främst för att de ofta är vinstdrivna. En femte sak som skiljer onlinekatalogerna från andra 

IR-system är att de uppmuntrar till att söka runt (browse) mer, då man kan söka på saker som 

författare och titel, medan andra IR-system ofta ordnar resultaten kronologiskt eller efter relevans 

(Chu 2003:123). 

   Vad ska då en onlinekatalog ha för funktioner? Vad bör man kunna utföra i katalogen? Cutter 

(1904, enligt Rowley & Farrow 2000:247ff) definierade för över hundra år sedan vilka funktioner 

en katalog bör ha, och det gäller till stor del ännu. Ett grundläggande krav är att man ska kunna hitta 

ett dokument där författaren, titeln eller ämnet är känt. Ofta behövs dock minst två av dessa saker 

för att boken ska kunna hittas, t.ex. författare och ämne eller författare och titel. En annan funktion 

som en katalog bör ha är att kunna visa vad biblioteket har av en viss författare, om ett visst ämne 

samt i en viss sorts genre eller litteratursort. Ytterligare en sak katalogen ska kunna är att hjälpa till i 

valet av bok vad gäller upplaga/utgåva. Katalogen måste kunna identifiera varje unikt dokument 

och måste därför säga vilken upplaga/utgåva det är (Rowley & Farrow 2000:247ff). 

 

2.2. Informationsteorier 

 

Det finns många olika teorier och begrepp som handlar om information, t.ex. 

informationsåtervinning, informationssökning, information management, informationsbehov, 

informationslagring och informationsanvändning. Nedan följer en genomgång av de viktigaste 

teorierna och begreppen. 

   Inom forskning om informationssökning skiljer man mellan tre olika saker som är nära 

sammanknutna: informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. Dessa tre 

saker ingår i en kedja som börjar med att ett informationsbehov uppstår. Behovet utlöser en 

informationssökningsprocess som slutligen leder till informationsanvändning. Man brukar inom 
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informationsvetenskapen även skilja på informationsåtervinning (information retrieval, IR) och 

information management (informationsadministration). Information management handlar främst om 

hur informationsresurser som t.ex. böcker, informationssystem mm. kan ställas till förfogande för 

informationssökande personer och grupper på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Informationsåtervinning å andra sidan handlar om informationssökning med datorer som 

hjälpmedel. Det handlar oftast om sökning i databaser ur vilka man återvinner information som 

tidigare blivit inlagd i databasen. En annan sak man kan fråga sig är vad skillnaden mellan 

informationsåtervinning och informationssökning är. Skillnaden ligger just i att informations-

återvinning handlar om sökning med hjälp av datorer medan informationssökning handlar om alla 

typer av informationskällor och –kanaler. Informationssökning handlar även ofta om frågor på 

makronivå, t.ex. hur personer väljer informationskällor och hur de använder källorna, medan 

informationsåtervinning ofta handlar om frågor på mikronivå, t.ex. hur man vid en sökning 

formulerar frågor eller hur man relevansutvärderar ett dokument (Savolainen 2003:69ff). 

   Buckland (1991:3) delar upp användningen av ordet information i tre områden: information som 

process, information som kunskap och information som föremål. Information som process innebär 

själva händelsen att bli informerad, när det någon vet har ändrats på grund av att personen har fått 

information. Information som kunskap syftar på innehållet i den information man tar del av, själva 

ämnet, händelsen eller faktumet. När man talar om information som föremål menar man att 

konkreta objekt som data och dokument är information. Informationssystem kan enligt Buckland 

bara behandla information som föremål och han anser därför att det är den viktigaste delen av 

information för informationsvetare (Buckland 1991:3f). Buckland skiljer sig här från det 

dominerande kognitiva synsättet i informationsvetenskapen där de två första betydelserna av 

information är centrala. Det kognitiva synsättet ser information som en mänsklig konstruktion och 

fokuserar på hur människor skapar mening ur informationen och det är alltså ett användarcentrerat 

perspektiv (Limberg et. al. 2002:21f). En forskare som hör till det kognitiva synsättet är Brenda 

Dervin. Hon utformade i början av 70-talet en modell som kallas sense-making-teorin. Teorin går ut 

på att man när man hamnar i en situation där tidigare skapta betydelser inte är tillräckliga måste 

skapa nya betydelser. Den här processen kan ses som en modell med faktorerna situation - klyfta - 

användning. I den problematiska situationen måste individen stanna upp framför en klyfta eller 

informationslucka. Ett informationsbehov har uppstått, man söker därför information för att bygga 

en bro över klyftan och utnyttjar sedan informationen i användningen. Dervin menar att allt som är 

del i skapandet av mening (sense) är information (Savolainen 2003:89ff). En annan forskare som 

utformat en teori ur ett användarorienterat synsätt är Carol C. Kuhlthau. Kuhlthau har utifrån 

empiriska undersökningar skapat en modell för informationssökningsprocessen. Hon menar att 

informationssökning är en konstruktionsprocess som utgår från det kognitiva tillståndet osäkerhet. 
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Informationssökningsprocessen består av sex faser: inledning, ämnesval, utforskande, formulering, 

insamling av information och presentation av resultat. Vid varje fas har individen olika känslor, 

tankar och handlingar. Känslorna går från osäkerhet till optimism och antingen tillfredsställelse 

eller besvikelse i slutfasen. Tankarna går från mångtydighet till specificitet och handlingarna går 

från sökning av relevant information till sökning av väsentlig information (Kuhlthau 2004:81ff). 

   Peter Ingwersen menar att information är något som har sitt upphov i människors 

kunskapsstruktur och som även förändrar en mottagares kunskapsstruktur. Fokus i forskningen 

riktas då mot kognitiva strukturer och mentala processer hos informationssökare och –användare. 

Tom Wilson har gjort en genomgång av ett antal modeller av informationssökningsprocessen och 

relaterar dem till varandra som tre cirklar. Den innersta cirkeln är ”information searching”, den 

mellersta ”informations seeking” och den yttersta ”information behaviour”. ”Information searching” 

är sökning vid ett specifikt tillfälle medan ”information seeking” handlar om en serie sökningar som 

behandlar samma problem. ”Information behaviour” beskriver hur människor klarar av 

informationsproblem i sina liv i allmänhet (Limberg et. al. 2002:22f). 

   När det gäller informationssökning skiljer man ofta mellan två olika typer av sökning: sökningar 

när man har ett känt objekt och ”browsing”. När man söker efter ett känt objekt söker man t.ex. 

efter en bok som man har titeln eller författaren på eller efter böcker inom ett visst ämne. Söksättet 

”browsing” går ut på att man skummar igenom material eller sökningar för att se om man hittar 

något intressant. Man har då inte något speciellt objekt som man vill hitta utan söker mest runt för 

att få en mer tydlig bild av vad man är ute efter (Rowley & Farrow 2000:24). Man kan även dela in 

söksätt i tre olika sorter: sökning när man vet vad man är ute efter, faktasökning och ämnessökning. 

Faktasökning gör man för att ta reda på eller bekräfta ett visst fakta. Sökning när man har ett känt 

objekt och faktasökning har gemensamt att det finns ett tydligt mål för sökningen, till skillnad från 

ämnessökning som är öppen och mindre tydlig i sin karaktär (Large et. al. 2001:35). 

   När man ska göra en sökning kan man göra det som en heuristisk eller en iterativ sökning. En 

heuristisk sökning är en sökning där användaren själv kan söka och hitta information och då även 

kan ändra sin sökning längs vägen. En iterativ sökning är när användaren tar hjälp av en 

informationsspecialist som mellanhand för att finna informationen. Den här sökningen kan också 

vara heuristisk om användaren är med hela tiden och säger vad hon/han vill ha, men den kan även 

vara iterativ genom att informationsspecialisten utför sökningen och om sökresultatet då inte 

matchar användarens krav måste sökningen startas om från början (Rowley & Farrow 2000:25). 

   När man talar om användare eller sökare av information är det viktigt att inte se dem som en 

homogen grupp. Personer som söker information är ofta väldigt olika och har olika kunskap om 

informationsåtervinning. Studier har visat att användare gärna gör sina sökningar själva utan hjälp 

av informationsspecialister och det är därför viktigt att katalogerna är utformade så att de så enkelt 
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som möjligt kan nyttjas av användarna (Large et. al. 2001:29, 38). Målet med informations-

återvinning är alltid att möta användarnas behov. Användarcentrerad forskning eller 

användarstudier är därför väldigt viktig inom informationsvetenskapen. För att kunna utveckla 

system/ kataloger som är användarvänliga måste man ha kunskap om användarnas natur och hur de 

tänker, känner och beter sig vid informationssökning. Det finns dock många faktorer som kan 

påverka hur en användare söker information, t.ex. kön, ålder, yrke, utbildning, social tillhörighet, 

syfte med sökningen, erfarenhet av sökning mm, och det är därför svårt att dela in användarna i 

olika kategorier. En modell är att dela in användarna efter vilket bibliotek de använder. Vid t.ex. ett 

universitetsbibliotek är användarna främst studenter, forskare och lärare (Chowdhury 1999:179ff). 

 

2.3. Usability 

 

Inom fältet människa-datorinteraktion (human-computer interaction, HCI) har man utvecklat 

begreppet usability när man talar om ett systems användarvänlighet/ användbarhet. Usability är ett 

mått på hur bra en produkt kan nyttjas av användare för att uppnå vissa mål i en viss miljö på ett så 

effektivt och smidigt sätt som möjligt. Människa-datorinteraktion är studiet av hur människor 

interagerar med datorer och hur man gör interaktionen så effektiv som möjligt (Battleson et. al. 

2001:188f). För att avgöra om ett informationssystem är användarvänligt studerar man gränssnittet 

(interface). Gränssnittet är det som användaren ser, hör och kan ta på vid interaktion med 

datasystemet (Chu 2003:17). 

   När det gäller utvärderingar av informationssystem talar man ofta om relevans. Man måste kunna 

hitta relevanta dokument för att systemet ska vara användbart. Två saker man kan mäta när det 

gäller relevans är ”precision” och ”recall”. ”Recall” handlar om hur mycket av det relevanta 

materialet som återfunnits och hur mycket som missas vid en sökning. ”Precision” säger hur mycket 

av det material som återfunnits som faktiskt är användbart (Olson & Boll 2001:304f). 

   Usability kan handla om många olika faktorer, men fem vanliga saker som man ofta kopplar 

samman med usability är: ”learnability”, ”efficiency”, ”memorability”, ”errors” och ”satisfaction”. 

”Learnability” handlar om att systemet ska vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan komma 

igång med systemet. ”Efficiency” innebär att systemet ska vara effektivt att använda, så att man kan 

uppnå en hög nivå av produktivitet när man väl har lärt sig systemet. ”Memorability” handlar om att 

det ska vara lätt att komma ihåg hur systemet fungerar, så att en användare som inte har använt det 

på en tid kan återvända utan att behöva lära sig allt igen. ”Errors” säger att systemet ska ha ett lågt 

antal felmöjligheter, så att användarna gör få fel och så att de lätt kan återhämta sig om de gör 

några. ”Satisfaction” innebär att systemet ska vara tilltalande och behagligt så att användarna tycker 

om att använda det (Nielsen 1993:26). 
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   Det finns en mängd olika metoder för att utföra usabilityutvärderingar. Dessa metoder kan delas 

in i två grupper, empiriska usabilitymetoder och inspektionsmetoder (inspection methods). 

Empiriska usabilitymetoder involverar användare av något slag. Till de här metoderna hör ”think 

aloud” eller ”verbal protocol”, ”use data collection”, kliniska experiment, enkäter och frågeformulär 

samt intervjuer (Wiberg 2003:17f). ”Think aloud” -metoden sägs ofta vara den bästa metoden för 

att usabilityutvärdera system. Metoden går ut på att en testperson får tänka högt vid användningen 

av systemet och berätta vad de gör, vad de tänker osv. Metodens styrka är att man får fram mycket 

information från några få användare (Nielsen 1993:195). Genom att användarna berättar vad de 

tänker medan de utför sakerna får man inte bara veta hur de reagerar utan även varför (Jordan 

2000:144). ”Use data collection” -metoden går ut på att man samlar data när ett system används, 

som t.ex. hur många fel som görs, vilka fel som görs, hur länge det tar att utföra en uppgift mm. 

Kliniska experiment går ut på att man vid användning av systemet mäter hjärtrytmen, hudfärgen, 

kroppstemperaturen mm. för att se hur testpersonerna reagerar mot vissa saker. Enkäter och 

frågeformulär används också för att utvärdera system. Frågorna kan vara allmänna eller väldigt 

specifika och användarna kan ombes att ge långa utförliga svar eller kryssa i svarsrutor. Ytterligare 

en metod är att utföra intervjuer för att ta reda på hur ett system fungerar och vad användarna tycker 

om det (Wiberg 2003:18ff). Inspektionsmetoderna å andra sidan är expertutvärderingsmetoder och 

bland dem finns främst heuristisk utvärdering, granskning utifrån riktlinjer (guideline review), 

pluralistisk genomgång (pluralistic walkthrough), konsistensinspektion (consistency inspection), 

standardinspektion, kognitiv genomgång (cognitive walkthrough), formell usabilityinspektion samt 

”feature inspection”. Heuristisk utvärdering går ut på att en usabilityexpert granskar systemet 

utifrån en lista med riktlinjer för design, s.k. ”heuristics”. Även granskning utifrån riktlinjer 

(guideline review) är en metod där man ser om systemet stämmer överens med en lista som 

innehåller en mängd usabilityriktlinjer. Pluralistisk genomgång går ut på att en grupp med 

användare, systemutvecklare och experter går igenom ett system utifrån ett scenario och diskuterar 

usabilityfrågor. I en konsistensinspektion får designers från olika projekt inspektera systemets 

gränssnitt och se om den överensstämmer med deras design och riktlinjer. En standardinspektion 

går ut på att en expert på standarder för ett visst gränssnitt får inspektera systemet. Man försöker då 

få gränssnittet att följa vissa standarder så att man ska känna igen det från andra system. Kognitiv 

genomgång handlar om att man simulerar en användares problemlösningsprocess vid användningen 

av ett system (Nielsen & Mack 1994:5f). Sedan gör man en modell för hur problemet bäst löses 

samt modeller för hur det skulle kunna gå om man lyckas och misslyckas. Formell 

usabilityinspektion går ut på att hitta så många usabilityproblem som möjligt i ett stort system 

(Wiberg 2003:27). Inspektionen görs genom en sexstegsprocess som innefattar planering, 

kommaigång-möte, en förberedande fas där inspektörerna granskar gränssnittet enskilt, en 
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huvudinspektion där inspektörerna gör en lista över usabilityproblem samt en uppföljande fas där 

själva inspektionens effektivitet uppskattas. ”Feature inspection” fokuserar på ett systems funktion, 

t.ex. på om funktionen möter användarbehoven. Metoden inkluderar inte bara själva funktionen 

utan även funktionens design (Nielsen & Mack 1994:6).  
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3.  BIBLIOTEKSKATALOGERS ANVÄNDARVÄNLIGHET 
 

Användare tycker ofta att bibliotekens onlinekataloger är svåra att använda. Detta kan bero på att 

man inte har tillräcklig förståelse för användares sökbeteenden när man designar katalogerna. För 

att en användare ska kunna söka i en onlinekatalog på ett bra sätt måste personen ha kunskap om 

vilka ord som ska användas. Man måste även veta hur ord kan kombineras och hur man använder 

sig av booleska operatorer. Dessa kan ofta missförstås då OCH ses som ett breddande begrepp och 

ELLER som ett uteslutande begrepp fast det egentligen är tvärt om när man gör en sökning. En 

användare måste även ha kunskap om hur man utför en fråga i ett visst system. Man måste ha 

kunskap om hur katalogen fungerar. En sökning i en katalog består av tre saker: handling (hitta, 

välja, söka igenom), ingångar (eng. ”access point” eller ”field tag”, författare, titel, ämne) samt 

sökord, antingen ensamma eller kombinerade med hjälp av booleska operatorer. Sökpersonen måste 

även ha vissa tekniska kunskaper om hur man använder en dator. Studier har visat att användare 

ogärna lägger ner tid på att lära sig använda onlinekatalogerna. De måste därför utformas så att man 

intuitivt och med så lite instruktioner som möjligt vet hur man ska använda dem (Borgman 

1996:493ff). Målet är att göra katalogerna så enkla och enhetliga som möjligt, gärna i stil med 

Google, då många användare är vana att använda det systemet. Studier har även visat att 

användarna helst söker i enklare typer av sökningar som ”enkel sökning” eller ”snabbsök”. De vill 

även gärna att resultaten av en sökning ska presenteras efter relevans, med de som bäst matchar 

sökfrågan först (Cervone 2005:12f). Tester har även visat att i stort sett ingen läser instruktioner. 

Därför måste designen utformas så att systemets funktioner blir uppenbara. Först när användarna 

tappar bort sig helt i systemet tar de hjälp av den hjälpfunktion som finns. 

   Ett användarvänligt system ska ge feedback när den t.ex. bearbetar en sökning, så att användaren 

vet vad som händer och att det inte har uppstått något fel. Designen på sidorna ska vara enhetlig, 

sidorna ska gå snabbt att ladda ner och det ska gå fort att utföra sökningar. Sidans utseende ska vara 

tilltalande och designen ska fungera på alla datorer och skärmar. Helst ska sidan vara enkel och ren, 

utan störande färger eller rörliga bilder. Det finns även vissa standarder som bör följas, t.ex. att man 

ska kunna utföra en sökning genom att trycka på enter. En annan sak man kan tänka på är att 

användare ofta läser av sidan från det övre vänstra hörnet till det undre högra. Därför kan det t.ex. 

vara förvirrande att ha sökknappen före sökrutan. Knappar, benämningar och instruktioner ska vara 

tydliga och lättförståeliga (Feldman 1999:18f). Navigeringen ska göra att användare lätt kan hitta 

rätt och veta vad som döljer sig bakom länkarna utan att behöva klicka på dem. Det ska även gå att 

snabbt komma till de platser som ofta besöks (Kindberg Lohrenz 2004:39ff). Sidorna ska vara lätta 

att läsa av (eng. ”scan”) då de flesta användare inte läser sidorna utan läser av dem. Texten på 

sidorna ska vara anpassad till webben, så att den är uppdelad i mindre sektioner (Karlsson 2001:20). 
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Användare ska även alltid kunna ändra sig och gå tillbaka. Det ska alltid finnas tillgång till hjälp, 

hjälpen ska vara lätt att hitta och det ska finnas användbar information i den. Det är väldigt bra att 

ha konkreta exempel i hjälpavsnittet. Det är även bra om hjälpen öppnas i ett nytt fönster så att den 

pågående sökningen inte försvinner. Träfflistan vid en sökning ska vara tydlig och ge nog mycket 

information. Det ska även gå att sortera träfflistan efter t.ex. datum, författare och relevans. Det ska 

krävas så få klickningar som möjligt för att komma från en plats till en annan. Om det finns en 

bakåtknapp ska den bara leda bakåt en skärm, inte till början av sökningen. På varje sida bör man 

göra så man slipper skrolla neråt så mycket. Förklaringar bör finnas till kontrollerade vokabulär. En 

annan sak som bör finnas är sökhistorik, då de har visat sig vara väldigt hjälpsamma.  

   Ett vanligt problem vid användning av onlinekataloger är att knappar och benämningar är 

förvirrande. Det är även förvirrande att ha ikoner utan benämningar, då användare sällan tolkar dem 

rätt. En annan sak som ofta skapar problem är designen. Det kan t.ex. handla om att man inte 

märker att en sökning har utförts då träfflistan hamnar utanför skärmbilden eller är i väldigt liten 

stil. Användare vet sällan heller hur söksystemet fungerar, t.ex. om de ska söka författare med 

förnamnet först, efternamnet först, initialer osv. Här kan det hjälpa att ha ett exempel där man ser 

hur man ska göra. Kontrollerade vokabulär är en annan sak som sällan är hjälpsamma för icke-

experter. Användare förstår ofta inte vad tesaurus eller ämnesord är (Feldman 1999:18f). Även när 

det gäller trunkering råder en förvirring bland användarna. Många vet inte att man kan trunkera eller 

hur man ska gå tillväga. Det är inte heller många som söker på klassifikation (Peters 1991:89ff). En 

sak som användare ofta har problem med är att göra ämnessökningar eftersom det är svårt att hitta 

rätt sökord. Användare tycker även ofta att det är svårt att utöka antalet träffar i en sökning som gav 

få träffar, liksom att begränsa sin sökning om man får många träffar (Matthews et. al. 1983:126ff). 

De har även svårt för att veta i vilka fält de ska skriva in sökorden då de inte vet vad skillnaden 

mellan fälten är (Spool 1999:52). En annan sak som ofta skapar problem är felstavningar. 

Katalogerna tar inte hänsyn till felstavningar och man får därför felaktiga eller inga träffar (Madsen 

et. al. 2003:24). 
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4.  ALBUM 

 

Album är Umeå Universitetsbiblioteks lokala bibliotekskatalog. Umeå Universitetsbibliotek (UB) är 

det största vetenskapliga forskningsbiblioteket i Norrland och består av Huvudbiblioteket, 

Medicinska Biblioteket och Forskningsarkivet. Biblioteket är främst till för forskare, lärare och 

studenter vid Universitetet men riktar sig även till allmänheten. Varje år görs omkring 500 000 lån 

och omlån på UB. Ett av UB:s mål är att ständigt arbeta med att förbättra UB-webben och förenkla 

och förbättra sökvägar och liknande. I Album kan man söka efter böcker och tryckta tidskrifter som 

finns på biblioteket. Man kan även logga in på ”Mina sidor” och göra och ta bort lånebeställningar, 

göra omlån samt ändra sina adressuppgifter. 

   När man kommer till UB:s startsida (http://www.ub.umu.se/) ska man klicka på Album uppe i 

vänstra hörnet för att komma direkt till katalogen. Man kan även gå andra vägar, t.ex. på 

Informationssökning och sedan på Albumlänken där. När man kommer till UB:s startsida ser det ut 

såhär: 
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När man väl är inne i Album kan man söka på tre sätt: Enkel Sökning, Utökad Sökning och Index 

A-Ö. I Album finns även en flik som heter Specialsamlingar men den ska av avgränsningsskäl inte 

behandlas i den här uppsatsen. 

   Både i Enkel och Utökad Sökning kan man klicka på länken sökhjälp. Här visas Enkel Sökning, 

som även är startsidan för Album, med sökhjälpen framklickad. 

 

 

 

På Utökad Sökning kan man avgränsa sin sökning lite mer och göra kombinationssökningar i olika 

fält. De fält man kan söka i är fritext, ord i titel, författare, institution/konferens, ämnesord, 

klassifikation, utgivningsår, förlag samt ISBN/ISSN. Man kan även välja språk, publikationstyp 

(alla, böcker och tidskrifter/skriftserier) samt kryssa i för att bara söka avhandlingar. Det går att 

klicka på Ämnesord och då kommer en ruta med den här texten fram: ”Här söker du på ämnesord 

och ord i titel. För att hitta lämpliga sökord kan du ta hjälp av Svenska ämnesord. Publikationer som 

i något avseende handlar om personer eller orter hittar du också genom att söka här. Exempel: 

August Strindberg, Umeå, Malå, Smygehuk.” Såhär ser Utökad Sökning ut: 
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I Indexsökning (Index A-Ö) söker man i ett alfabetiskt index. Man kan välja mellan att söka på titel, 

serietitel, författare, institution/kongress, ämnesord, klassifikation (SAB), fritext och placering. 

Såhär ser Indexsökning ut:  
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På Mina Sidor kan man logga in med sitt personnummer och lånekortsnummer och låna om böcker, 

göra och ta bort reservationer samt ändra sina adressuppgifter. Mina Sidor ser ut såhär när man har 

loggat in: 
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En träfflista kan se ut såhär. Här kan man bl.a. spara/e-posta poster. 

 

 

 

När man klickar på en titel kommer man in på dess post. Där kan man se utförligare information om 

dokumentet och man kan bl.a. klicka på Placering eller Bestånd för att se om titeln finns inne, var 

den finns samt för att ställa sig i kö på en bok. En post kan se ut såhär: 
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Längst upp i fönstret finns alltid ett fält med knapparna Mina sidor, Sökning, Träfflista och 

Sökhistorik. Om man klickar på Sökning kommer man tillbaka till enkel sökning. Träfflista visar 

den senaste träfflistan man fått upp och på Sökhistorik kan man se vilka sökningar man har gjort 

tidigare. Om man klickar på Albumikonen uppe i vänstra hörnet kommer en förfrågan fram om man 

vill avsluta sessionen så att ens historik raderas och för att göra det ska man klicka på skicka. De 

sökningar man har gjort finns då inte kvar i sökhistoriken. 

   Uppe i högra hörnet kan man välja att gå till UB:s startsida, att byta till engelska som språk på 

sidan samt att få hjälp. Hjälp ser ut så här: 
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Man kan vid sökning använda sig av de booleska operatorerna OCH/AND, INTE/NOT samt 

ELLER/OR. Om man inte anger något görs sökningen automatiskt med ett OCH mellan sökorden. 

Man kan även använda trunkering med hjälp av ett frågetecken (?) eller en asterisk (*) både före 

och efter ord. Om man är osäker på stavningen av ett ord kan man även använda sig av utropstecken 

(!) när det handlar om en bokstav (t.ex. Lund!vist söker både på Lundkvist och Lundqvist) (UB:s 

startsida http://www.ub.umu.se/ samt Album http://album.umu.se/F ). 
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5.  ANVÄNDARUNDERSÖKNINGEN 

 

5.1. Testet 

 

Som jag beskriver i metoddelen av inledningen har jag alltså gjort ett användartest med fem 

användare. Före testet har användarna fått fylla i en användarprofil med frågor om ålder, vad de 

studerar och har studerat och hur länge, hur vana de är att använda Album och om de har gått på 

någon utbildning i informationssökning på UB, samt hur de bedömer sin Internetvana. 

   Själva undersökningen har gått till så att personerna har fått ett antal uppgifter som de ska utföra i 

Album. De blev tillbedda att ”tänka högt” och berätta vad de gör, hur de tänker och vad de känner 

medan de svarar på frågorna. Testet spelades in på band och anteckningar togs även. Innan testet 

fick personerna information om hur testet skulle gå till och om att det är själva katalogen som ska 

testas och inte deras färdigheter i att använda den. De fick även information om att de kommer få 

vara anonyma och att deras namn inte kommer att användas i uppsatsen, liksom att de när som helst 

kan avbryta testet om de vill. Jag förklarade även att de bara får använda sig av själva katalogen och 

inte av resten av UB:s hemsida för att lösa uppgifterna, samt att de inte behöver bry sig om fliken 

”specialsamlingar” som finns i katalogen. För övrigt får de ta hjälp av alla funktioner som finns i 

katalogen. 

   I det här kapitlet kommer jag att redogöra för resultatet av testerna. Först presenteras 

användarprofilen och sedan tillvägagångssättet vid lösningen av uppgifterna. Här framställs inte 

själva utskriften från bandupptagningen då det skulle ta upp alldeles för mycket plats och då man 

tydligare ser hur personerna har gått tillväga om man har med en sammanfattning av 

tillvägagångssättet. Sedan presenteras en sammanfattning av vad användarna har svarat på de 

uppföljande intervjufrågorna. 

 

5.2. Användarprofil 

 

• Ålder:  23, 24, 24, 23, 20 
• Studerar just nu:  Civilekonom, Programmet för personal- och arbetslivsfrågor, 

Civilingenjörprogrammet i energiteknik, Mijlö- och hälsoskyddsprogrammet, 
Statsvetenskap 

• Har tidigare studerat (på Universitetet):  Engelska A, Service Managementprogrammet, 
inget, inget, inget 

• Antal år du har studerat:  4 år, 2,5 år, 4,5 år, 4 år, 2 månader 
• Hur ofta brukar du använda Umeå Universitetsbiblioteks katalog för att t.ex. söka efter 

litteratur? (Välj mellan varje vecka, varje månad eller mer sällan):  Varje månad, Mer 
sällan, Mer sällan, Varje månad, Varje månad 
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• Har du någon gång gått på någon föreläsning eller utbildning på Umeå 
Universitetsbibliotek om informationssökning i katalogen?:  Ja en gång, Ja en gång, Ja en 
gång, Ja en gång, Ja en gång 

• Hur anser du att din Internetvana och dina Internetkunskaper är? (Välj mellan mycket bra, 
bra, ganska bra, ganska dåliga, dåliga, mycket dåliga):  Ganska bra, Bra, Mycket bra, 
Bra, Bra 

 

5.3. Testuppgifterna 

 

Här presenteras de testfrågor som ställdes och hur personerna gick tillväga för att lösa dem: 

 

1) Du vill söka efter en bok i Umeå Universitetsbiblioteks katalog. Öppna katalogen från 
UB:s startsida. 
(För att se om de enkelt kan hitta katalogen och om de vet att det är Album som är katalogen) 
Fyra personer klickar direkt på Album då de vet att det är det som är katalogen. En person vet 
inte det men klickar då på Informationssökning, läser det som står där och drar slutsatsen att det 
är Album man ska söka i. 
 

2) Sök fram boken Varför vetenskap? Skriven av Ulf Bjereld. 
(För att se om det finns några problem med att hitta böcker som man har utförliga uppgifter 
om) 
Två personer skriver in ”varför vetenskap?” i Enkel Sökning och hittar boken. Två personer går 
på Utökad Sökning och skriver in ”Ulf Bjereld” i författarfältet och ”varför vetenskap?” i ord i 
titel, söker och hittar boken. En person skriver in ”Ulf Bjereld” i enkel sökning och hittar boken. 
 

3) Du vill hitta en bok skriven av Gary Svensson som handlar om konst. 
(Här bör man kombinera författarnamnet med konst som fritext) 
Två personer skriver in ”Gary Svensson” i Enkel Sökning. En person söker på ”Gary Svensson” 
i sökfältet ovanför träfflistan och två personer söker i Utökad Sökning. Båda av dem skriver 
”Gary Svensson” på författare och en skriver ”konst” på ämnesord och en i fritext. Alla fem 
hittar boken. 
 

4) Du ska skriva ett arbete om tandvård för barn. Sök fram tre böcker du skulle kunna 
använda. 
(För att se hur personerna går till väga om de inte har titel eller författare angiven) 
En skriver in ”tandvård, barn” i Enkel Sökning och en annan skriver in ”tandvård barn” i 
sökfältet ovanför träfflistan. Två personer söker i Utökad Sökning. En skriver först in 
”tandvård” i fritext men ändrar sig sedan och flyttar sökordet till ämnesord och skriver ”barn” i 
fritext. Den andra skriver först in ”tandvård barn” i fritext men ändrar sig också och sätter 
plustecken framför båda orden. Får inga träffar på det, tar bort plustecknen och hittar böcker. En 
person går på Index A-Ö och väljer ämnesord i listan. Söker på ”tandvård + barn” och klickar 
på lite olika träffar. Alla fem hittar böcker. 
 

5) Du vill ta reda på om UB har några böcker av Elsa Beskow. 
(Bästa sättet här är att söka på Elsa Beskow i författarfältet) 
Tre personer går på Utökad Sökning och skriver in ”Elsa Beskow” i författarfältet. En person 
skriver in ”Elsa Beskow” i Enkel Sökning och en skriver in det i sökfältet ovanför träfflistan. 
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Alla hittar böcker.  
 

6) Du ska nu skriva ett arbete som handlar om Elsa Beskow och vill därför hitta böcker om 
henne. 
(Här är det bäst att söka på Elsa Beskow som ämnesord) 
En person hittar en bok i träfflistan från fråga 5. En person tänker först söka på ord i titel i 
Utökad Sökning men ändrar sig sedan och skriver ”Elsa Beskow” i fritext. En person klickar på 
ämnesord i Utökad Sökning, ser där att man kan söka på personer och skriver därför in ”Elsa 
Beskow”. En annan tänker först gå på Utökad Sökning men ändrar sig sedan och går på Index 
A-Ö. Väljer författare i listan och skriver in ”Elsa Beskow”. Söker i träfflistan men kommer 
sedan fram till att man måste skriva efternamnet först. Gör därför om sökningen och skriver 
”Beskow Elsa” men då hittar hon bara böcker som är skrivna av henne. Går då tillbaka till 
Utökad Sökning och klickar på sökhjälp. Får dock ingen hjälp av det varpå hon skriver ”Elsa 
Beskow” i fritextfältet. Den femte personen går på Index A-Ö. Väljer författare i listan och 
skriver in ”Elsa Beskow” och söker på det men kommer på att han då får saker som är skrivna 
av henne. Ändrar därför till ämnesord i listan, söker och bläddrar framåt men hittar inget då han 
skrivit namnen i fel ordning, vilket han inte tänker på. Provar med att söka på ”elsa beskow + 
författare”, ”författare + sverige + elsa beskow” och ”författare + sverige” och bläddrar runt lite 
men hittar inget. Skriver sedan in ”elsa beskow” med ämnesord valt och hittar då böcker. Alla 
fem löser uppgiften. 
 

7) Finns boken Professionell marknadsföring skriven år 2005 inne på biblioteket eller är den 
utlånad? 
(För att se om personerna vet hur man ser om en bok finns inne) 
Två personer söker i Utökad Sökning och skriver in ”professionell marknadsföring” i ord i titel, 
söker och hittar boken. En av dem klickar på Finns titeln inne för att se om boken är utlånad och 
den andra klickar på Placering UB (1/1). En person skriver in titeln i Enkel Sökning, hittar 
boken och går på Finns titeln inne. En fjärde person skriver in titeln i sökfältet ovanför 
träfflistan, hittar boken och klickar på Bestånd/Alla exemplar. Den femte personen söker på 
Index, väljer titel i listan och skriver ”professionell marknadsföring”. Klickar på första träffen 
och på Finns titeln inne. Boken var dock från fel år, vilket jag påpekar, och han går då på Enkel 
Sökning eftersom träfflistan blir mer överskådlig då. Skriver in titeln, hittar boken från rätt år 
och går på Finns titeln inne igen. Alla löser uppgiften. 
 

8) Kan du hitta var i biblioteket boken Jakten på koncentration finns? 
(För att se om de vet hur de ska ta reda på var boken är placerad) 
En person söker på ”jakten på koncentration” i sökfältet ovanför träfflistan. Kommer direkt in 
på posten och klickar på Bestånd/Alla exemplar. Två personer söker i Enkel Sökning och 
skriver in titeln, söker och klickar på Finns titeln inne. Två personer söker i Utökad Sökning och 
skriver in titeln i ord i titel. En person klickar på Finns titeln inne och den andra klickar på 
ämneskod Rb:do och tror att det är placeringen. Jag säger att det ej är det och då klickar hon på 
Finns titeln inne. Alla löste uppgiften. 
 

9) Du vill hitta information om regler i företag och organisationer och vet att någon som 
heter Svedberg har skrivit om det. Kan du hitta en bok av författaren inom ämnet? 
(Här är det bäst att kombinera författarnamnet med t.ex. företag* i fritextfältet) 
Alla personer utom en hade problem med den här frågan. Den som klarade den direkt skriver in 
”svedberg” i sökfältet ovanför träfflistan och hittar boken. En person skriver in ”Svedberg 
företag och organisationer” i Enkel Sökning. Hittar inget bra och försöker därför på Utökad 
Sökning där hon provar med lite olika sökord som ”regler i företag och organisationer”, ”företag 
och organisationer” och ”företag och organisationer regler” i fälten fritext och ämnesord. Har 
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hela tiden med ”Svedberg” i författarfältet. Hittar inget bra och går efter ett tag tillbaka till 
Enkel Sökning och skriver in ”Svedberg företag och organisationer”. Klickar på några böcker 
och hittar boken. En person söker i Utökad Sökning och skriver in ”Svedberg” som författare 
och ”företag organisationer” i fritext. Söker sedan bara på ”Svedberg” och sedan på ”företag” i 
fritext och ”Svedberg”. Sedan söker hon på ”organisationer” i fritext och ”Svedberg”. Flyttar 
sedan ”organisationer” till ämnesord och ändrar det sedan till ”företag”. Klickar på några titlar 
och hittar boken. En tredje person söker på Utökad Sökning och skriver in ”regler i företag och 
organisationer” som en term med citationstecken runt samt ”svedberg” som författare. Hittar 
inget och skriver därför in ”regler OCH ’företag och organisationer’” med företag och 
organisationer som en term. Får fortfarande inga träffar. Skriver sedan ”regler ” som ämnesord 
och ”företag och organisationer” i fritext. Ändrar sedan till ”företag” i fritext och ”regler” i 
ämnesord. Klickar sedan på ämnesord och går in på länken till Svenska Ämnesord där hon söker 
på regler. Blir ej hjälpt av det och stänger därför fönstret. Skriver in ”företag” på ämnesord och 
”regler” på fritext men hittar inget. Söker därför bara på ”svedberg” som författare, klickar på 
några böcker och hittar sedan boken. Den femte personen söker på Index A-Ö och skriver först 
in ”svedberg” med författare valt i listan. Sedan söker han på ”företag och organisationer + 
svedberg” och söker runt lite men hittar inget bra. Går därför till Enkel Sökning och söker på 
”svedberg”. Hittar inget bra och går tillbaka till Index och söker på ”svedberg” igen. Går sedan 
på Utökad Sökning och söker på ”svedberg” på författare och på ”företag och organisationer” på 
ämnesord. Hittar inget. Gör samma sökning igen men ändrar ämnesord till ”företag”. Klickar 
sedan på sökhjälp men tycker inte att han fick hjälp av det. Går tillbaka till Index och söker på 
”företag och organisationer”, sedan ”företag och organisationer + svedberg” och sedan 
”svedberg + företag” med fritext valt. Klickar runt lite men hittar inget svar och lämnar frågan 
olöst. Fyra personer klarade frågan men tre av dem samt den som inte klarade den fick lite hjälp 
på vägen genom att jag sa att böckerna kan heta mer än det man ser i träfflistan. 

 
10) Boken Principles of marketing skriven av Kotler från år 2005 är utlånad och du vill ställa 

dig på kö på den. Ditt personnummer är 820601-**** och ditt bibliotekskortnummer är 
******. Efter att du har ställt dig på kö kan du ta bort reservationen igen. Logga sedan ut. 
(För att se om personerna vet hur man gör en reservation och hur man tar bort den) 
Två personer söker i Enkel Sökning, en skriver in ”Kotler” och söker på det och en söker på 
”principles of marketing”. De klickar på titeln, sedan på finns titeln inne och på köa/beställ. För 
en person var boken ej utlånad och beställningen gick därför ej att utföra, vilket han förstod. 
Den andra personen utför beställningen men ser först inte att beställningen är genomförd. Sedan 
tar hon bort reservationen genom att gå på mina sidor och du har två lånebeställningar. Hon 
klickar sedan på titeln och på radera. En person söker i sökfältet ovanför träfflistan och skriver 
in ”principles of marketing”. Klickar på titeln, på Bestånd/Alla exemplar och på köa/beställ. Ser 
att exemplaret är beställt. Klickar på Mina Sidor, du har två lånebeställningar, titeln och radera 
för att ta bort beställningen. Två personer söker i Utökad Sökning. En av dem går först på Mina 
Sidor direkt men kommer sedan på att hon måste gå på Sökning först. Söker på ”kotler” i 
författarfältet, ”principles of marketing” i ord i titel samt ”2005” på utgivningsår. Klickar på 
titeln, på Finns titeln inne och på köa/beställ. Klickar på Mina Sidor för att se om beställningen 
blev utförd då hon ej såg svarsmeddelandet. För att radera beställningen klickar hon på 
lånebeställningar, på bokens titel och på radera. Den femte personen söker också på ”principles 
of marketing” på ord i titel och ”kotler” på författare. Klickar på boktiteln, på Finns titeln inne 
och på köa/beställ. Går sedan till Mina Sidor för att ta bort reservationen och klickar på du har 1 
lånebeställning, på titeln och på radera. Alla löser frågan. 
 

11) Du vill hitta artikeln Mode, kropp och konsumtion som finns i tidskriften Kulturella 
perspektiv i häfte 2005(14):3, och se var du kan hitta den i biblioteket. Hur skulle du gå 
tillväga med hjälp av katalogen? 
(För att se om de vet att man inte kan söka på artiklar i Album, utan bara på tidskrifter) 
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Tre personer söker i Utökad Sökning. En av dem söker direkt på ”kulturella perspektiv” i ord i 
titel och kryssar i för att bara söka på tidskrifter/skriftserier. Klickar sedan på Finns titeln inne 
och hittar placeringen för häftet. En annan söker på artikelnamnet ”mode, kropp och 
konsumtion” i fritext och klickar i publikationstyp tidskrifter/skriftserier. Hittar inget och söker 
då istället på ”kulturella perspektiv” i fritext. Klickar sedan på år 2005 i posten och ser 
placeringen för häftet. Den tredje personen klickar i tidskrifter/skriftserier och skriver in 
”kulturella perspektiv” i fritext och ”2005” på utgivningsår. Hittar inga poster och skriver då 
istället in ”mode, kropp och konsumtion” i fritext men hittar inget då heller. Går därför till Index 
och söker på ”kulturella perspektiv” med serietitel vald i listan. Klickar runt lite men hittar inget 
bra. Går därför tillbaka till Utökad Sökning och skriver in ”kulturella perspektiv” i ämnesord. 
Hittar posten, klickar på år 2005 och ser placeringen. Två personer söker i Enkel Sökning. En 
skriver in tidskriftnamnet och klickar i för att bara söka på tidskrifter. Klickar sedan på år 2005 i 
posten och ser placeringen. Den andra söker på artikelnamnet och får då upp en lista med 
förfrågningar om hon vill söka på fritext = mode, fritext = kropp osv. Går då till utökad sökning 
och skriver in artikelnamnet i ord i titel och tidskriftnamnet i fritext. Hittar inga poster och 
upptäcker sedan att man kan klicka i för att bara söka på tidskrifter. Gör det och söker på samma 
sökning igen. Hittar inget och tar då bort artikelnamnet och söker bara på tidskriften. Hittar 
posten, klickar på år 2005 och ser placering. Alla löser uppgiften. 
 

12)  Du vill hitta bok 6 från år 1998 i fantasyserien Sagan om drakens återkomst, skriven av 
Robert Jordan. 
(För att se om de vet hur man bläddrar fram till nästa sida i träfflistan eller hur man gör en 
kombinerad sökning för att direkt hitta boken) 
Två personer går på Utökad Sökning. En av dem skriver in ”robert jordan” i författarfältet, 
”1998” på utgivningsår och ”sagan om drakens återkomst” i ord i titel. Hittar dock ej bok 6 
eftersom det blir fel när man söker på utgivningsår och backar tillbaka och tar bort ”1998” och 
söker igen. Bläddrar framåt till hon hittar boken. Den andra skriver ”sagan om drakens 
återkomst på ord i titel och ”robert jordan” på författare. Söker och bläddrar framåt till hon 
hittar boken. Tre personer söker på Enkel Sökning. Två av dem skriver in ”sagan om drakens 
återkomst”, bläddrar framåt och hittar boken. Den tredje skriver först in ”sagan om drakens 
återkomst” men ser ingen bok från 1998 och ändrar därför sökningen till ”sagan om drakens 
återkomst, 1998”. Hittar inget bra. Skriver då ”sagan om drakens återkomst, 1998, bok 6” men 
hittar inte då heller. Går på Utökad Sökning och skriver ”sagan om drakens återkomst” i ord i 
titel, ”1998” på utgivningsår och ”bok 6” i fritext. Hittar inget och tar då bort ”bok 6” och söker 
men hittar inget bra då heller. Skriver in ”robert jordan” i författarfältet men hittar inget bra då 
heller. Skriver då in ”bok 6”i ord i titel efter ”sagan om drakens återkomst”. Hittar inga poster. 
Hon går tillbaka till Enkel Sökning och söker på ”sagan om drakens återkomst bok 6” och då 
hittar hon boken. Alla fem löser uppgiften. 
 

13)  Var kan du hitta information om de lån du har på biblioteket? Ditt personnummer är 
820601-**** och ditt bibliotekskortnummer är ******. Logga sedan ut. 
(För att se om de vet hur man loggar in på ”mina sidor”) 
Alla går på Mina Sidor och loggar in och fyra personer klickar på du har 11 lån. En person 
klickar på lånefliken istället. En person ser först inte var man loggar ut men ser det sedan. 
 

14)  Du vill hitta en bok skriven av någon som heter Lindqvist och du är osäker på om det 
stavas med k eller q, som handlar om estland. 
(För att se om personerna vet att man kan markera med !, t.ex. ”Lind!vist” om man inte vet 
stavningen) 
Två personer söker på Utökad Sökning. En skriver in ”lindqvist” i författarfältet och funderar på 
om det går att skriva OR, vilket hon provar och skriver ”lindqvist or lindkvist”, samt ”estland” 
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på ämnesord. Söker och hittar boken. Den andra klickar på Sökhjälp för att se om man kan 
använda frågetecken för att trunkera. Hon ser då att om det är en bokstav som skiljer kan man 
använda utropstecken, så hon söker på ”lind!vist” i författarfältet och ”estland” i fritext och 
hittar boken. Tre personer söker i Enkel Sökning. En skriver in ”estland lind*” och hittar boken. 
En annan söker på ”lindqvist estland” och kommer då till en lista med fritext = lindqvist och 
fritext = estland. Går då på Utökad Sökning istället och skriver in ”lindqvist” på författare och 
”estland” på fritext men får inga träffar. Ändrar därför författarnamnet till ”lindkvist” och söker 
igen varpå hon hittar boken. Den tredje personen skriver in ”lindqvist” i Enkel Sökning men 
hittar inget bra på det och går då till Index a-ö. Där skriver han in ”estland + lind”, sedan ”lind + 
estland”, sedan ”lindkvist + estland”, ”estland + lindkvist” och ”lind” med ämnesord valt i 
listan. Klickar runt lite men hittar inget bra. Byter sedan till författare i listan och söker på 
”lindkvist + estland. Ändrar sedan till fritext och söker på ”estland + lindkvist” och sedan 
”estland + lindqvist”. Hittar inget bra. Söker då bara på ”estland” med fritext valt i listan och 
hittar då boken. Alla löser uppgiften. 
 

15)  Låna om boken Usability engineering som du har lånat. Ditt personnummer är 820601-
**** och ditt lånekortsnummer är ******. Gå sedan tillbaka till dina lån och låna om alla 
böcker du har lånat. Gå sedan återigen tillbaka till dina lån för att se vad du har för 
lånebeställningar. Logga sedan ut! 
(För att se om de vet hur man lånar om böcker och hur de sedan hittar tillbaka till sina lån mm) 
Alla går på Mina Sidor och loggar in med personnummer och lånekortsnummer. Tre personer 
klickar på du har 11 lån och sedan på boktiteln. En person klickar förnya för att låna om boken 
och går sedan till Mina Sidor för att låna om alla lån. Hon ser först inte hur man ska göra det 
men ser sedan länken förnya alla lån, vilken hon klickar på. Sedan klickar hon på Mina Sidor 
igen och på lånebeställningar för att se vilka beställningar som har gjorts. Den andra personen 
ser att boken har lånebeställningar (den hade fått det då) och säger att det därför inte går att låna 
om men att det annars skulle ha gått där. För att låna om alla lån går hon på Mina Sidor och 
förnya alla lån. Hon tycker att det är konstigt att det står att det går att förnya alla lån när man 
inte kunde det. Hon klickar sedan på Mina Sidor och ser där att hon inte har några 
lånebeställningar. Den tredje personen letar efter en omlåningsknapp när han gått in på titeln 
men hittar ingen (då boken har lånebeställnignar) och går därför tillbaka. Klickar på förnya alla 
lån och säger att man inte borde behöva göra det för att förnya ett lån men ser sedan att boken ej 
går att låna om. Går sedan på Mina Sidor och fliken lånebeställningar. En person klickar på 
fliken lån när hon loggat in och sedan på titeln hon vill låna om. Klickar på förnya och ser att 
boken hamnat längst ner och blivit omlånad. Klickar sedan på förnya alla lån när hon ska gå 
tillbaka för att se lånebeställningarna har flikarna försvunnit, vilket gör att hon först blir 
förvirrad men sedan klickar på Mina Sidor igen och sedan lånebeställningar. En person klickar 
direkt på du kan förnya alla lån, då han tror att man där kan välja vilka man vill förnya. Han 
märker att alla lån har lånats om och jag ber honom låna om en bok, varpå han klickar på du har 
10 lån, på titeln och på förnya. Det går då inte att låna om den men han förstår att det är för att 
han just gjorde det. Alla fem löser uppgiften. 
 

16)  Du vill ha litteratur om risker med att röka under graviditeten. 
(För att se hur de går tillväga vid en sökning där man bör kombinera två begrepp) 
Två personer söker i Enkel Sökning. En skriver in ”graviditet och rökning” och en ”rök* och 
gravid*”. Båda hittar böcker. Två personer söker i Utökad Sökning. En skriver in ”rökning” i 
ämnesord och ”graviditet” i fritext och hittar böcker. Den andra skriver in ”röka and graviditet” 
i ämnesord men hittar inget och tar då bort ”and” men hittar ändå inget. Då flyttar hon ”röka 
graviditet” till fritext men får inga träffar och ändrar då sökorden till ”rökning graviditet” och 
flyttar det till ämnesord igen, varpå hon hittar böcker. Den femte personen söker i Index A-Ö. 
Han väljer ämnesord i listan och skriver in ”risker vid graviditet”. Hittar inget bra och ändrar 
sökningen till ”graviditet och rökning”. Söker sedan på ”graviditet och rökning + risker”. 
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Ändrar till fritext i listan och gör samma sökning. Söker sedan på ”graviditet och rökning” men 
hittar inget bra. Ändrar tillbaka till ämnesord och gör samma sökning igen. Klickar runt lite men 
hittar inget bra och lämnar frågan olöst. Fyra personer löste frågan. 
 

17)  Försök hitta boken I världen. 
(Här bör man söka på indexsökning eftersom ”i” är ett stoppord och katalogen då bara söker 
på världen, med många träffar som resultat) 
Två personer söker i Utökad Sökning. En av dem skriver in ”i världen” i ord i titel och söker på 
det, men får väldigt många träffar och går därför tillbaka och klickar på Sökhjälp för att se hur 
man gör för att bara söka på de orden. Skriver sedan ”i världen” som en term inom 
citationstecken och söker igen. Får fortfarande många träffar men bläddrar sig genom en stor 
mängd tills hon hittar boken. Den andra personen söker på ”i världen” inom citationstecken 
direkt för att bara söka på de orden. Får väldigt många träffar och klickar därför i 
publikationstyp böcker för att begränsa antalet träffar. Det hjälper dock inte så mycket och hon 
går därför till Index A-Ö och söker på ”i världen” där, varpå hon hittar boken. Två personer 
söker efter ”i världen” i sökfältet ovanför träfflistan. Båda får väldigt många träffar och går då 
till Utökad Sökning och skriver in ”i världen” i ord i titel. De får fortfarande för många träffar. 
En provar då att klicka i publikationstyp böcker och sedan att flytta ”i världen” till fritext, vilket 
inte heller hjälper. Hon provar då gå på Index A-Ö för att se vad det är och skriver in ”i världen” 
där med titel valt i menyn, varpå hon hittar boken.  Den andra personen väljer svenska som 
språk för att försöka avgränsa sökningen och skriver ”i världen” inom citationstecken. Söker 
och får lite färre träffar och bläddrar sig igenom dem tills han hittar boken. Bara en person går 
direkt till Index A-Ö, skriver in ”i världen” med titel vald och hittar boken. Alla löser uppgiften. 
 

18)  Du vill hitta en avhandling som handlar om arkeologi. 
(Här bör man söka på arkeologi i ämnesord, samt markera ”markera här för att enbart söka 
avhandlingar”) 
Två personer går direkt till Utökad Sökning. Båda skriver in ”arkeologi” i fritext, klickar i rutan 
för att bara söka avhandlingar och hittar rätt. En person går först till Utökad Sökning men ändrar 
sig och går till Index för att se om man kan välja avhandling i listan. Det kan man inte och hon 
går därför tillbaka till Utökad Sökning, skriver in ”arkeologi” i ämnesord och ser att man kan 
kryssa i en ruta för att enbart söka avhandlingar. Gör det och hittar poster. En annan person går 
först på Utökad Sökning och skriver in ”arkeologi” i fritext och ”avhandling” på klassifikation 
men hittar inget och går därför till Index för att se om man kan välja avhandling i listan. Det går 
ej och han går då tillbaka till utökad sökning och ser där att man kan kryssa i rutan. Gör det och 
skriver in ”arkeologi” i fritext, söker och hittar poster. Den femte personen söker först på Enkel 
Sökning och skriver in ”arkeologi” men får väldigt många träffar. Hon går då till Index för att se 
om man kan välja avhandling i listan men går till Utökad Sökning då det inte går. Där skriver 
hon in ”avhandling” i klassifikationsfältet och ”arkeologi” i fritext men får inga träffar på det. 
Hon ser då att man kan kryssa i för att bara söka avhandlingar, vilket hon gör och söker på 
”arkeologi” i fritext och hittar rätt. Alla löser uppgiften. 
 

19)  Du vill hitta en bok som heter något med ensamhet och labyrint. 
(Här bör man söka i titelfältet och trunkera ensamhet* och labyrint*. För att se om personerna 
vet hur man trunkerar) 
En person söker på Index och skriver in ”ensamhet + labyrint” med titel valt i listan och hittar 
boken direkt. En person skriver in ”ensamhet labyrint” i sökfältet ovanför träfflistan och får då 
fram en lista med fritext = ensamhet och fritext = labyrint. Han klickar då på fritext = labyrint 
då det var färre poster på den och där hittar han boken. Två personer söker i Utökad Sökning. 
En av dem skriver ”ensamhet and labyrint” i fritext men får inga träffar. Hon provar sedan att 
flytta det till ämnesord men får inga träffar då heller. Då skriver hon bara ”labyrint” i ämnesord 
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och hittar boken. Den andra personen klickar på Sökhjälp, läser det som står där och skriver 
sedan ”ensamhet ”och” labyrint” i ord i titel. Hon hittar inga poster och ändrar då sökningen till 
”ensamhet OCH labyrint”, men hittar inget då heller. Hon flyttar samma sökning till fritext men 
hittar inget. Klickar på Sökhjälp igen men tycker ej att hon får någon hjälp. Hon går sedan till 
Index A-Ö och tittar i listan, men tycker att Index verkar ha samma funktioner som Utökad 
Sökning och går därför tillbaka dit. Där skriver hon in ”ensamhet” på ämnesord och ”labyrint” i 
fritext men hittar inget. Söker sedan bara på ”ensamhet” i ämnesord men hittar inget bra där 
heller. Sedan klickar hon på Sökhjälp igen och ser att man kan skriva frågetecken efter ord man 
ej vet ändelserna på. Hon söker då på ”ensamhet?” på ord i titel och hittar boken. Den femte 
personen skriver in ”ensamhet och labyrint” i Enkel Sökning. Får väldigt många träffar och går 
därför till Utökad Sökning och skriver ”ensamhet, labyrint” i fritext men hittar inget. Klickar 
sedan på ämnesord för att se vad som står där men blev ej hjälpt av det och stänger fönstret. 
Söker sedan bara på ”ensamhet” i fritext men får för många träffar så söker då istället på 
”ensamhet, labyrint” i ord i titel och får då inga träffar. Gör samma sökning i fritext men får 
inga träffar där heller och lämnar frågan då hon ej kände att hon kunde lösa den. Fyra personer 
löste frågan. 
 

20)  Sök fram boken Al Qaeda från 2003. Maila boken till din e-postadress. 
(För att se om de vet hur man sparar/e-postar poster) 
 Två personer söker i Utökad Sökning. Båda skriver ”al qaeda” i ord i titel och en skriver även 
”2003” på utgivningsår. Båda hittar boken, klickar på titeln och söker i posten efter en mail-
funktion. De klickar på finns titeln inne men hittar inget där heller. Ena personen klickar på lite 
olika saker i posten som ämneskod och visningsformat MARC. Hon backar sedan tillbaka till 
träfflistan och ser där spara/e-posta. Då kryssar hon för titeln och klickar på spara/e-posta, 
skriver in sin e-post och skickar. Ser att posten är skickad. Den andra personen klickar på 
Träfflista högst upp när hon inte hittade någon mailfunktion i posten. Då ser hon funktionen 
spara/e-posta. Hon klickar för titeln och trycker på spara/e-posta, skriver in sin e-mail och ”al 
qaeda” i ämne, skickar och ser att det står poster skickade. En person skriver in ”al qaeda” i 
sökfältet ovanför träfflistan, hittar boken och klickar på titeln. Backar tillbaka till träfflistan och 
ser mail-funktionen där. Kryssar i posten och klickar på spara/e-posta. Väljer postformat 
standard, skriver in ”test” i ämnesfältet, sitt förnamn i namnfältet, sin e-postadress och ”en bok” 
i valfri text-rutan. Sedan skickar han och ser att det står poster skickade. Två personer söker 
efter ”al qaeda” i Enkel Sökning. De hittar boken och klickar på titeln. En av dem klickar på 
Finns titeln inne och på köa/beställ men backar sedan tillbaka till träfflistan och ser att man kan 
e-posta därifrån. Han går då in på bokposten igen för att se om funktionen finns kvar, vilket den 
inte gör. Då går han tillbaka till träfflistan, klickar på spara/e-posta och läser att man ska skicka 
markerade poster. Han går därför tillbaka och kryssar för posten och klickar sedan på spara/e-
posta igen, skriver in sin e-postadress och skickar. Den andra personen söker efter en 
mailfunktion i posten och klickar på lite olika saker som på titeln och finns titeln inne, men går 
sedan tillbaka till träfflistan och klickar där på 7:an framför titeln. Hon säger att hon inte kan 
lösa frågan och att hon nog bara skulle kopiera posten och skicka den så. Fyra personer löste 
frågan. 

 

5.4. Intervjufrågorna 

 

Efter att testet har utförts ställde jag några frågor, så att personerna själva kunde tala om vad de 

tycker om katalogen. De frågor som ställdes och de svar som gavs redovisas här: 
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1) Kände du att du kunde utföra de uppgifter du fick i det här testet på ett bra sätt? 
Två stycken svarade ja, två svarade ’ja, dom flesta’ och en svarade att han kunde utföra dom 
enkla bra medan dom lite svårare tog längre tid. 
 

2) Hur kändes det att använda katalogen? 
Alla tyckte det kändes bra att använda katalogen. En tyckte att den är bra och genomtänkt och 
en tyckte att den är bra och att hon hittar det mesta, men att det är svårt att veta när man ska ge 
upp när man söker efter något som man inte vet om det finns. Två stycken tyckte att det går bra 
när man gör enklare sökningar, som på författare eller titel, men att det är svårare att göra 
ämnessökningar. En av dem ville ha utförligare instruktionen om hur man gör ämnessökningar. 
En person var lite osäker på de mer avancerade funktionerna, men tyckte att den annars fungerar 
bra. 

 
3) Vad tyckte du under det här testet var bäst eller lättast att använda med Album? 

Två personer tyckte bäst om utökad sökning för att man där kan fylla i i rätt fält direkt. En 
letade helst i enkel sökning. En tyckte att allt är rätt bra och att det är bra att man kan se om 
böcker finns inne och ställa sig i kö om dom är utlånade. Två stycken tyckte även att det 
enklaste var att hitta böcker där man har titel och författare. 
 

4) Vad tyckte du under det här testet var sämst eller svårast att använda med Album? 
En person tyckte den utökade sökningen var svårast, för att det är svårt att veta vad man ska 
fylla i i vilket fält. En annan tyckte att det svåraste var att göra ämnessökningar och att det även 
är svårt att veta vad man ska skriva i vilket fält (t.ex. i ämnesord eller fritext). Ytterligare en 
tyckte det var svårt att veta vad man ska skriva i ämnesord och vad man ska skriva i fritext. En 
tyckte det jobbigaste är när man får väldigt många träffar och måste klicka sig igenom dem. Han 
skulle vilja att man visade fler träffar på varje sida så det skulle gå fortare att skumma igenom 
dem. En annan tyckte att det svåraste var att göra ämnessökning samt att lösa frågan där man 
skulle hitta böcker om Elsa Beskow.  
 

5) Brukar du om man bortser från det här testet hitta det du söker i katalogen? 
Två personer brukar hitta det de söker efter, men då är det oftast kurslitteratur och då har man 
titel och författare. Två personer har inte använt katalogen så mycket men har ändå hittat det 
dom sökt efter när de gjort det, främst då sökningar på titel och författare. En person brukar hitta 
det hon söker efter om hon har titel och författare. Om hon ska göra en ämnessökning blir det 
svårare. 
 

6) Är det någon tjänst eller funktion du tycker saknas i katalogen? 
Två personer kan inte komma på något som saknas i katalogen. En person tyckte att det borde 
finnas mer hjälp om ämnessökning. Hon hade inte riktigt förstått att ”hjälp” uppe i högra hörnet 
var sökhjälp, utan tänkte att det var hjälp i allmänhet. En person kommer inte direkt på något 
som saknas, men tycker att kösystemet är konstigt. Hon tycker att det är konstigt att det kan stå 
fem personer på kö på ett ex och en på ett annat, fast man egentligen ställer sig i kö på alla ex. 
Hon tyckte därför att det borde se ut på något annat sätt, t.ex. att man har ett samlat kösystem 
där det står att det t.ex. står sex personer på kö på fyra ex. En annan person kommer inte direkt 
på något som saknas, men tycker att träfflistan är förvirrande och att man kan tappa bort sig i 
den. Han tycker det borde stå ”sida 2/12” istället för vilka poster man är på. 
 

7) Är det något du tycker bör tas bort som är i vägen eller onödigt? 
Tre personer tycker inte att det är något som bör tas bort. Två stycken tycker att det finns fält i 
utökad sökning som de inte använder, men att det ändå är bra att de finns där så man kan 
avgränsa sin sökning om man vill. 
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8) Baserat på dina tidigare erfarenheter med katalogen, vad tycker du är bra och dåligt med 
den? 
En person tycker att fälten författare, ord i titel och fritext är bra. Hon tycker att det svåra är att 
söka på ett ämne och även att avgränsa sig när man får för många träffar. En person tycker att 
den enkla sökningen är bra och lättöverskådlig och att den utökade är svårare och att det är svårt 
att veta hur man ska söka i den för att få bra träffar. Hon tycker även att mina sidor är väldigt 
bra när man väl lärt sig hur det fungerar. En person kan inte komma på något som är dåligt med 
katalogen och han säger att den är bättre än han trodde och att han blev positivt överraskad. En 
person tycker att katalogerna är otroligt bra nu jämfört med för ett antal år sedan och att det är 
bra att man kan söka själv i dem. Hon tror inte att katalogen är dålig utan hon tror att det är de 
som använder den som har för dåliga kunskaper om den. En person tycker att det tar lite tid att 
komma in i hur man använder katalogen, men att det går ganska bra när man väl gör det. Han 
skulle vilja att det fanns en ”så här gör du”-sida för nya studenter med grundlig information om 
hur man söker i katalogen. 
 

9)  Har du någon gång använt hjälpfunktionen i Album? 
Två personer har använt sökhjälp men inte hjälp. En av dem såg inte hjälp i högra hörnet. En 
annan person har sett dem men inte använt dem och han förstod inte att hjälp var sökhjälp utan 
trodde att det var hjälp i allmänhet. En person såg varken hjälp eller sökhjälp. När hon skulle 
klicka på sökhjälp märkte hon inte heller att något hände då sökhjälp kom upp utanför fönstret 
och inte syntes. Hon sa dock att hon kände till flera av sakerna som stod i sökhjälp eftersom det 
även används i andra sökmotorer som Google. En person använde sökhjälp i testet men hade 
inte använt hjälp tidigare. Han tyckte att det stod för lite om hur man går tillväga när man söker 
och att det mest stod om själva språket, hur man ska skriva. 
 

10)  Vet du vad ämnesord och klassifikation är? 
Alla är osäkra på vad ämnesord innebär. Tre stycken tyckte dock att man kunde lista ut vad 
ämnesord är. En tyckte att texten man får upp när man klickar på ämnesord var hjälpsam. Fyra 
stycken vet inte vad klassifikation är. En vet att det är bokstavsordningen böckerna står på. 
 

11)  Tror du att man kan söka på artiklars namn eller bara på tidskrifters? 
Tre personer tror att man bara kan söka på tidskriften men är ändå lite osäkra. En trodde att man 
kan söka på artikeln men märkte att det inte fungerade i testet. En annan tror att man kan söka 
på artiklar också. 
 

12)  Vet du vad indexsökning är? 
Ingen av personerna visste vad indexsökning är men alla tyckte det är en väldigt bra funktion 
efter att jag förklarade vad det är. En av dom tyckte att indexsökning och utökad sökning verkar 
vara i stort sett likadana. 
 

13)  Brukar du när du söker själv söka i enkel, utökad eller indexsökning? 
Två personer använder nästan alltid utökad sökning. En person söker mest på enkel sökning 
men brukar gå på utökad när det är svårt att hitta något. En annan börjar alltid i enkel sökning 
och om han inte hittar något där tror han inte att det finns. Om han får för många träffar brukar 
han gå på utökad sökning. Ytterligare en går oftast först på enkel sökning, speciellt om han har 
titel eller författare. 
 

14)  Brukar du logga in på dina sidor (”mina sidor”) och göra om lån mm.? 
Tre personer brukar göra det och två av dem påpekar att det är en bra funktion. Två personer har 
inte använt den funktionen ännu (förutom i testet), men tycker att det är en väldigt bra funktion 
om dom t.ex. skulle behöva låna om böcker.  
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15)  Brukar du reservera/ställa dig på kö på böcker? 
Fyra personer brukar göra det. En av dem tycker att det fungerar bra men att det är onödigt långt 
intressedatum inlagt och att det skulle vara bättre om det var ett kortare datum. Annars ställer 
sig folk i kö och sedan hinner de inte få boken innan den kurs de läser är slut. Då hamnar boken 
på hyllan och ingen kommer och hämtar ut den. En annan av dem hade inte hunnit få böckerna i 
tid. En person hade inte använt funktionen men skulle göra det om det behövdes och tycker att 
det är en bra funktion. 
 

16)  Vad tycker du om sidans design, vad gäller placering av knappar, rubriker mm.? 
Alla tycker att designen är bra och att det är bra att sidan är ren och enkel, lätt att hitta på och 
utan onödig information. En person tycker att hjälp är dåligt placerad och att den är osynlig. 
Hon hade aldrig tänkt på att den finns. Hon tycker även att det är lite liten stil på vissa saker, 
som t.ex. sökhjälp och att det hade kunnat vara tydligare. Hon tycker också att vissa begrepp är 
svåra att förstå sig på, som t.ex. klassifikation. En annan person tycker att vissa knappar är lite 
för små och att vissa begrepp i utökad sökning är svåra att förstå sig på. Ytterligare en person 
tycker att hjälp är dåligt placerad och att den borde ligga mer centralt på sidan så man ser den. 
Hon vill även ha en förklaring till de olika begreppen på utökad sökning. Hon tycker det är bra 
att det går att klicka på ämnesord men blir inte hjälpt av det som står där. En person vet inte vad 
”träfflista” är men förstår vad det är när hon klickar på den. Hon tycker även att det borde finnas 
en förklaring till klassifikation och till institution/konferens, som det finns till ämnesord. 
Ytterligare en person tycker att det borde finnas förklaringar till alla begrepp i utökad sökning. 
 

17)  Hur tycker du att man skulle kunna göra för att göra katalogen lättare att söka i? 
En person vill ha lite mer sökhjälp och tycker att hjälp kan placeras mer centralt på sidan. Hon 
och två personer till vill även ha förklaringar till begreppen i utökad sökning. En person tycker 
att det skulle vara svårt att hitta katalogen från UB:s startsida om man inte vet att den heter 
Album. En annan person skulle vilja ha en utbildning i systemet lite längre in på utbildningen, 
inte i början för då har man så mycket annat att tänka på. En person tycker att det inte är något 
större fel på sökfunktionerna utan att problemet är att man vet för lite om hur de fungerar. Han 
tycker även att det finns för dålig information om vad man kan och inte kan göra och han tror att 
de flesta söker som de skulle ha gjort i Google, t.ex. med plustecken framför orden. 
 

18)  Skulle du vara intresserad att gå på föreläsningar/undervisningar om hur man söker i 
kataloger om du fick chansen? 
Två personer skulle vilja det. En person tycker att det skulle vara bra i samband med att man 
skriver ett större arbete och behöver mer information. En person skulle inte vilja gå nåt mer för 
han har gått en gång. Ytterligare en person har gått på en sådan i början av utbildningen och har 
velat gå på en till tidigare men nu börjat känna att hon har lärt sig katalogen bättre och inte 
behöver det. En person tycker att man borde ha en mer praktisk genomgång där man får 
uppgifter att utföra i själva biblioteket. Han tycker även att man skulle kunna ha en lista där man 
får skriva upp sig om man vill gå på undervisning. 
 

19)  Vad tycker du i stort om katalogen? 
Alla tycker att katalogen är bra. En person tycker att man lätt hittar det man söker och att den är 
tydligt så man ser var man ska skriva in saker och att man lätt hittar till mina sidor och sökning 
och sökhistorik. Hon tycker dock att vissa saker är förvirrande, som t.ex. ämnesord. En person 
tycker att katalogen har fungerat när hon har behövt den men att hon har för dåliga kunskaper 
för att det ska fungera riktigt bra. Ytterligare en person tycker att katalogen är väldigt bra och 
genomtänkt och att det finns funktioner som han inte trodde skulle finnas som är bra. En person 
tycker allt är bra men att det borde finnas en sida med grundläggande information om hur man 
gör sökningar. 
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20)  Har du några andra kommentarer eller frågor om katalogen eller om testet? 
En person sa att hon tyckte att det var roligt att göra testet. En hade inga kommentarer eller 
frågor. En annan frågade hur många jag ska intervjua, hur jag ska bearbeta materialet och hur 
det kommer användas. En frågade om man kan ändra färg på listen längst upp i Album. En 
person skulle vilja ha tips på hur man gör när man gör ämnessökning och hur man begränsar 
sökningen. Alla var väldigt positiva till testet och några påpekade att det var bra för nu hade de 
fått en genomgång och repetition av katalogen. 
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6.  ANALYS 

 

I det här kapitlet presenteras de saker som framkom under testerna, uppdelade under de tre 

rubrikerna ”positiva faktorer”, ”problem” och ”tillvägagångssätt”. Här tas både saker testpersonerna 

har sagt rakt ut och sådant som märktes under testerna upp. ”Positiva faktorer” syftar till sådant som 

fungerade bra och som fick positiva kommentarer. ”Problem” handlar om de saker som fungerade 

sämre och saker som testpersonerna tyckte var dåligt. ”Tillvägagångssätt” tar upp tydliga drag i 

sättet personerna sökte på. Siffran efter varje punkt anger hur många av de fem testpersonerna som 

upplevde det som står i punkten. Punkterna är ordnade i storleksordning efter antal personer som 

tillhör dem. 

 

6.1. Positiva faktorer 

 
• Visste att Album är katalogen (4) 
• Köa/beställ är en bra funktion och fungerar bra (4) 
• Ser nästan direkt att man kan klicka i för att bara söka på tidskrifter/skriftserier (4) 
• Ser nästan direkt att man kan markera för att bara söka avhandlingar (4) 
• Bra att katalogen är tydlig, strukturerad, ren och enkel samt snabb att ladda (4) 
• Lätt att hitta placering för poster (4) 
• Vet hur man gör för att låna om böcker (3) 
• Enkel sökning bra och lättöverskådlig (3) 
• Visa karta används (3) 
• Bra att man kan göra omlån via webben (3) 
• Tycker att katalogen är bra och att man oftast hittar det man söker efter (3) 
• Ser svarsmeddelandet (ex. är beställt..) vid reservation av bok (3) 
• Tycker att index är bra när jag förklarat hur det fungerar (3) 
• Vet hur man söker på term (3) 
• Utökad sökning bra (2) 
• Mina sidor är lätt att använda (2) 
• Förstår varför man ej kunde göra omlån då boken var reserverad (2) 
• Vet hur man använder OR och AND eller OCH (2) 
• Visste ej att Album är katalogen men hittade rätt ändå (1) 
• Bra att det finns länkar högst upp på sidan till saker man ofta använder så man snabbt kan 

komma till dem (sökning, mina sidor..) (1) 
• Sökhjälp hjälpsam (1) 
• Sökhistorik bra (1) 
• Vet att det inte spelar någon roll vilket exemplar man väljer när man klickar på köa/beställ 

(1) 
• Bra att man kan se sina lån och sina lånebeställningar (1) 
• Bra att man kan välja att bara söka på tidskrift eller avhandling (1) 
• Författare, ord i titel och fritextfälten är bäst (1) 
• Bra med flera olika fält (i utökad sökning) så man kan avgränsa sökningen (1) 
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• Katalogen är genomtänkt samt bättre än förväntat och de funktioner som finns överraskar 
positivt (1) 

• Bra att det finns flikar (enkel, utökad index..) (1) 
• Blir hjälpt av det som står när man klickar på ämnesord (1) 
• Bra att det finns en länk man kan klicka på på ämnesord (1) 
• Vet att klassifikation är bokstavsordningen böckerna står på (1) 
• Använder trunkering med stjärna som i Google (1) 

 

6.2. Problem 

 

• Vet ej vad ämnesord är (5) 
• Vet ej vad klassifikation innebär (5) 
• Svårt att veta vad man ska fylla i i vilket fält i Utökad Sökning, begreppen är svårförståeliga 

och förklaringar borde finnas till alla (5) 
• Vet ej vad Index har för funktion (5) 
• Funktionen spara/e-posta borde finnas även när man är inne i en post (4) 
• Tänker ej på att titlarna kan heta mer i undertiteln och kan då missa viktiga dokument (4) 
• Hjälp uppe i högra hörnet är för osynlig (3) 
• Svårt att veta vad skillnaden mellan ämnesord och fritext är (3) 
• Rutan som kommer upp när man klickar på ämnesord är ej hjälpsam (3) 
• Det fungerar inte alltid när man söker på utgivningsår (3) 
• Söker efter att kunna välja avhandlingar i listan i Index (3) 
• Förstår ej hur man förnyar ett lån, klickar på förnya alla lån och tror att man kan välja bok 

sedan (2) 
• Vet ej vad fältet institution/konferens innebär (2) 
• Man får inget svarsmeddelande om att omlånet är utfört när man lånat om ett lån (2) 
• Söker på tidskriften men är osäker och tror att man kanske kan söka på artiklar också i 

Album (2) 
• Hjälp uppe i högra hörnet kan misstas för hjälp i allmänhet istället för sökhjälp (2) 
• Svårt att veta hur man gör ämnessökningar, borde finnas mer sökhjälp om det (2) 
• Tror att man kan söka på artiklar i Album (2) 
• Vissa ord är för små och osynliga som t.ex. Sökhjälp (2) 
• Otydligt kösystem, ser ut som att man ska välja en bok som ingen köar på för att få boken 

snabbare (2) 
• Vet ej att man måste skriva in efternamn först när man söker på personer i Index (2) 
• Dåligt att man måste klicka på Album för att komma till katalogen, alla vet ej att katalogen 

heter Album (1) 
• Fick ej hjälp varken av Sökhjälp eller av Hjälp, borde finnas mer hjälp om hur man söker, 

främst ämnessökningar (1) 
• Missuppfattar det som står i Hjälp som att man inte kan söka på innehåll/det en bok handlar 

om i Utökad Sökning, då det ej står rakt ut (1) 
• Vet ej hur man mailar en post (1) 
• Utökad sökning är svåröverskådlig då det är många fält (1) 
• Länken till Svenska Ämnesord när man klickar på ämnesord är förvirrande, förstår ej vad 

man ska göra där (1) 
• På mina sidor försvinner flikarna när man lånat om alla lån vilket är förvirrande (1) 
• Oklart vad fälten man ska fylla i när man sparar/e-postar betyder (1) 
• Förstår ej riktigt vilken funktion spara/e-posta har (1) 
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• Tror att man bara kan söka på tidskrifter men försöker ändå söka på artikel (1) 
• Den sökning man skrivit in försvinner när man klickar på sökhjälp (1) 
• När man klickar på Sökhjälp på Utökad Sökning ser man inte alltid att hjälpen kommer fram 

då den kommer fram utanför skärmen (1) 
• Svarsmeddelandena (t.ex. att inga matchande poster hittades) är för små och osynliga (1) 
• När man klickar på Albumikonen kommer man till en förfrågan om man vill avsluta 

sessionen och radera historiken, istället för katalogen startsida som man hade kunnat tro (1) 
• Listan med förfrågning om man vill söka på t.ex. fritext = mode, fritext = kropp som 

kommer fram när man inte hittar något på enkel sökning är förvirrande (1) 
• Ser först inte hur man förnyar alla lån (1) 
• Ser inte alla träffar i träfflistan, bara de tio första, tror därför att bara 10 poster hittades (1) 
• Klickar på Magasin på placering för att se var boken finns men blir ej hjälpt av texten där 

(1) 
• Ser först ej var man loggar ut från Mina Sidor (1) 
• Tycker det är för få träffar per sida, skulle kunna vara fler så man snabbare kan titta igenom 

dem (1) 
• Osäker på om ”radera” är rätt för att ta bort en lånebeställning men provar den ändå (1) 
• Tror att man kan skriva plustecken framför alla ord, provar men funkar ej (1) 
• Tror att ämneskoden är placering (1) 
• Konstigt att det står att man kan förnya alla lån när man ej kan det (1) 
• Förstår ej vad ”träfflista” i menyn är men klickar på det och förstår då (1) 
• Tycker det är onödigt långt intressedatum inlagt när man köar på böcker vilket leder till att 

man köar långt efter att man vill ha boken (1) 
• Klickar på ”föregående post” för att komma tillbaka till sökningen. Kommer sedan dock på 

att man kan klicka på Sökning (1) 
• Gör kombinerade sökningar i Index (1) 
• Råkas ibland av misstag klicka på Mina Sidor istället för på Sökning (1) 
• Tappar ibland bort sig i träfflistan, tycker det borde stå ”sida 3/12” istället för ”post..” (1) 
• Borde finnas en beskrivning av vad böckerna handlar om i posterna (1) 

 

6.3. Tillvägagångssätt 

 

• Söker i Enkel Sökning vid enklare frågor (författare, titel) men går till Utökad Sökning eller 
Index vid mer komplicerade frågor (ämnessökningar) (4) 

• Går från att söka på fler sökord till färre vid inga/dåliga träffar (4) 
• Klickar igenom ett stort antal träffar för att försöka hitta rätt (3) 
• Använder inte Hjälp/Sökhjälp (3) 
• Backar för att komma tillbaka till sökformuläret men börjar efter ett tag klicka på Sökning 

(3) 
• Söker helst på Enkel Sökning (3) 
• Söker helst på Utökad Sökning (2) 
• Söker i sökrutan som är kvar ovanför träfflistan (2) 
• Använder Hjälp/Sökhjälp vid svåra frågor eller om man fastnar (2) 
• Använder plustecken vid sökning (2) 
• Skulle ha kopierat och klistrat in för att spara/e-posta poster (2) 
• Raderar fälten istället för att klicka på Rensa (2) 
• Vet hur man använder sig av t.ex. OCH, ELLER, trunkering och termsökning då det 

används i Google (2) 
• Om inget bra hittas vid sökning på Enkel Sökning dras slutsatsen att boken ej finns (1) 
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• Vid för många träffar i Enkel Sökning går man till Utökad sökning för att kunna avgränsa 
sig (1) 

• Använder sig av det som står i Sökhjälp, t.ex. ”och”/OCH, frågetecken, utropstecken, 
citationstecken mm. (1) 

• Klickar direkt på Sökning för att komma tillbaka till sökformuläret (1) 
• Backar tillbaka för att komma till sökformuläret, börjar sedan klicka på Albumikonen och 

Sökning och sedan bara på Sökning direkt (1) 
• Söker genom att trycka på Enter (1, ev. fler) 
• Skriver kommatecken mellan sökorden (1) 
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7.  DISKUSSION 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka Umeå Universitetsbiblioteks onlinekatalog Album 

för att se hur användarvänlig den är. Målsättningen var att utvärdera katalogen för att fastställa 

eventuella problem med den och då finna saker som kan förbättras. De frågeställningar jag ville 

besvara var: 

• Hur bör en bra katalog vara utformad? 

• Vilka problem är vanliga vid användning av bibliotekskataloger? 

• Hur användarvänlig är Album? 

• Finns det några problem som kan uppkomma vid användning av Album och hur kan man i 

så fall förändra katalogen för att avlägsna problemen? 

De två första frågorna har redan diskuterats i Kapitel 3 men kommer även att diskuteras här i 

samband med en diskussion om Albums användarvänlighet. Jag ska redogöra för vilka delar av 

Album som under testerna har visat sig vara mest problematiska och vilka som fungerar bra samt ge 

förslag till förändringar av katalogen som kan förenkla informationssökningen för användarna. 

   För att svara på de uppsatta frågeställningarna har jag använt mig av en Usabilitymetod. Usability 

är ett mått på hur bra en produkt kan användas för att uppnå ett visst mål på ett så enkelt och 

effektivt sätt som möjligt (Battleson et. al. 2001:188). Mer specifikt har jag använt mig av en metod 

som kallas Think Aloud-metoden. Den går ut på att ett antal testpersoner får uppgifter att utföra i 

katalogen och får ”tänka högt” medan de gör det (Morrison 1999:197). 

   De resultat som har framkommit i den här studien liknar de från tidigare studier. Det användarna 

har svårast med är att utföra ämnessökningar och veta hur de ska kombinera sökord och hitta rätt 

sökord. Detta är ett vanligt förekommande problem vid sökning i kataloger som är svårt att lösa 

(Matthews et. al. 1983:126). Kanske kan man lägga in lite mer information i Hjälp om hur man kan 

gå tillväga för att söka på ett visst ämne. Sammankopplat med detta är att användarna ofta inte vet 

vad ämnesord och klassificering är (Feldman 1999:20, Peters 1991:99). Det visste inte någon av 

deltagarna i den här studien heller. En person visste att klassifikation är bokstavsordningen som 

böckerna står på men förstod ändå inte dess funktion och hur man ska söka på den. Detta skulle 

kunna lösas genom att ha en kort och tydlig förklaring i katalogen till vad ämnesord och 

klassifikation är, kanske genom att man klickar på begreppen eller håller muspekaren över dem. 

Texten som nu kommer upp när man klickar på ämnesord är dock inte hjälpsam, bara en person fick 

hjälp av dem. Länken till Svenska Ämnesord är också förvirrande och den användare som klickade 

på länken förstod inte vad hon skulle göra där. Ytterligare en sak som ofta skapar problem är att 

användarna inte vet vad de ska skriva in i vilket fält (Spool 1999:52). Det här upplevde alla 
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deltagare i testet. De tycker att begreppen i Utökad Sökning är svårförståeliga och att det borde 

finnas förklaringar till alla begrepp. En annan sak som alla testdeltagare upplevde som 

problematiskt var Index. Ingen av användarna visste vad Index har för funktion och det användes 

inte så mycket heller. Detta skulle kunna lösas genom en kort förklaring till vad Index är och hur 

man söker i det. Det skulle även behövas en förklaring till hur man skriver in personnamn i Index, 

då det fanns en tendens till att vilja skriva in förnamnet före efternamnet, vilket leder till felaktiga 

träffar. Även det här är en sak som framkommit i tidigare tester och problemet kan lösas genom att 

ha ett exempel på hur man kan söka (Feldman 1999:20). Användarna tycker dock att Index är en 

väldigt bra funktion när jag har förklarat vad det är. Så här uttrycker två personer sig: 

Okej, men det är ju superbra det där! och Jaha, ja, det var ju smart! 

   En viktig sak som bör finnas i alla kataloger är hjälp. Hjälpen ska vara användbar och enkel att 

hitta. Den får gärna innehålla konkreta exempel då det har visat sig vara hjälpsamt. Hjälpen ska 

kunna komma fram utan att den pågående sökningen försvinner (Feldman 1999:18ff). Det finns 

vissa problem med Albums hjälpavsnitt. Tre personer tyckte att Hjälp uppe i högra hörnet var för 

osynlig och två personer trodde att det mer var hjälp i allmänhet än sökhjälp. Även när det gäller 

Sökhjälp som finns i Enkel och Utökad Sökning finns det problem. När man klickar på Sökhjälp 

försvinner den sökning man har skrivit in. I Utökad Sökning hamnar hjälpen även så långt ner på 

sidan att den inte alltid syns och personen då tror att det inte hänt något. Både Hjälp och Sökhjälp 

innehåller dock konkreta exempel på hur man kan söka, vilket är bra. Två personer tycker dock att 

det borde finnas mer hjälp om hur man gör ämnessökningar, med mer konkreta tips på hur man ska 

gå tillväga. 

   Ingen av testpersonerna hade några problem med att hitta katalogen från UB:s startsida. Alla utom 

en visste att det är Album som är katalogen, men även den som inte visste det hittade fort rätt 

genom att gå på Informationssökning och läsa det som står där. Att katalogen bara heter Album 

hade kunnat vara ett problem, då man inte förstår att det är katalogen om man inte vet det, men det 

verkar som att det går att hitta rätt ändå. En sak som nästan alla testpersoner gjorde var att leta efter 

funktionen Spara/e-posta inne i en bokpost. Man kan nu bara spara/e-posta från träfflistan så det 

kanske kan vara en bra idé att lägga in den funktionen i posterna också. Det är inte heller helt tydligt 

vad spara/e-posta innebär -vad är det man e-postar? Det är även lite oklart vad fälten (ämne, namn, 

e-post och text) man ska fylla i när man sparar/e-postar betyder. 

   Mina Sidor fungerade i stort sätt bra. Det var inga problem med att logga in och inte heller med 

att göra omlån och ta bort lånebeställnignar. En person var lite osäker om man skulle klicka på 

”radera” för att ta bort en lånebeställning. Begreppet ”radera” är lite otydligt och man kanske istället 

skulle ha skrivit ”ta bort lånebeställning”. Det fanns även vissa problem med att låna om alla lån 

och ett lån. En person klickade på Du kan låna om alla lån och trodde att man kunde välja den bok 
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man vill låna om där och en person hade problem med att hitta var man lånar om alla lån. Ett 

problem med Mina Sidor är att flikarna försvinner när man har lånat om alla lån och man måste då 

klicka på Mina Sidor högst upp för att komma tillbaka till dem. Ett annat problem är att man inte får 

något svarsmeddelande när man gjort ett omlån så man vet att omlånet blivit utfört. Ett 

användarvänligt system ska alltid ge feedback när man utfört någonting så att användaren vet vad 

som händer och att det inte har blivit något fel (Feldman 1999:18). Svarsmeddelandena i Album är i 

stort för små och otydliga. De bör göras större och mer centrala så man direkt ser vad som händer. 

När det gäller att hitta placeringen för en bok eller se om den finns inne på biblioteket fanns det inte 

så stora problem. Visa karta visade sig vara en välanvänd och bra funktion. Det fanns heller inga 

större problem med att ställa sig i kö på en bok. Det var tydligt att användarna inte visste om man 

kan söka på artiklar eller bara på tidskrifter i Album. Vissa av dem sa att de tror att man bara kan 

söka på tidskrifter men hade då tidigare i testet försökt söka på artikeln. Det skulle därför vara bra 

att ta upp det i Hjälp eller Sökhjälp för att tydliggöra att man bara kan söka på tidskrifter. En annan 

sak som skapade problem var att man inte ser hela titeln i träfflistan, bara huvudtiteln. Detta kan 

leda till att man missar viktiga böcker som heter mer i undertiteln. För att lösa det här problemet 

kan man göra så att en ruta med hela titeln kommer fram om man håller muspekaren över titeln. 

   Sammanfattningsvis kan man säga att en bra katalog ska vara enkel och ren i sin design, utan 

störande färger och rörliga bilder. Designen ska vara enhetlig så att knappar sitter på samma ställe 

på de olika sidorna. Sidorna ska vara snabba att ladda och det ska gå fort att utföra en sökning. 

Knappar, benämningar och instruktioner på sidorna ska vara tydliga och lättförståeliga (Feldman 

1999:18ff). Navigeringen ska göra att man enkelt kan hitta rätt och veta vad som döljer sig bakom 

länkarna utan att behöva klicka på dem och man ska snabbt kunna komma till platser som ofta 

besöks (Kindberg Lohrenz 2004:39ff). Detta är saker som Album i stort sett uppfyller. Användarna 

i testet påpekade att det är bra att sidan är så enkel, ren, tydlig och strukturerad. Det går även väldigt 

snabbt att ladda sidorna och utföra sökningar. En kommentar om katalogens design var: 

Det ska inte vara så mycket, den ska vara ganska ren och fin så att det blir lätt att 
hitta. Så att det blir enkelt. 

Även navigeringen på sidan är bra och det är bra att man kan klicka på Sökning, Mina Sidor, 

Träfflista och Sökhistorik längst upp så man snabbt kan komma till dem. En idé skulle dock kunna 

vara att byta plats på Mina Sidor och Sökning, så att Sökning ligger först. En person i testet 

klickade upprepade gånger på Mina Sidor när han skulle klicka på Sökning. Sökning är mest logiskt 

att ha först då det är den knapp som används mest. Ett annat problem är själva benämningarna på 

saker och instruktionerna man får. Dessa är som jag tagit upp tidigare inte tydliga och 

lättförståeliga, och kräver lite mer förklaringar. 
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   En slutsats man kan dra av den här studien är att Album är en bra och användarvänlig katalog, 

som dock kan bli ännu bättre med vissa förändringar. Vid utförda användartester kommer alltid en 

mängd problem att framkomma. Alla användare är olika och man kan därför inte förändra minsta 

sak som framkommit som kanske bara en person upplevde, utan får istället försöka ringa in vilka 

områden i katalogen som är mest problematiska. Om alla användare i testet upplever något som 

problematiskt är risken stor att även andra gör det och dessa saker bör därför åtgärdas. Jag har i den 

här diskussionen redogjort för de områden som är mest problematiska i Album och ska här nedan ge 

förslag till förändringar som skulle kunna göras i katalogen för att förbättra dess gränssnitt och 

förenkla informationssökningen för användarna: 

 

• Låt begreppet för att söka vara konsekvent och heta ”sök” (nu heter det sök i Enkel Sökning, 

skicka i Utökad och sök i Index). 

• Lägg in en länk med Sökhjälp under Index också, som det finns i Enkel och Utökad 

Sökning, men kanske med mer specifik hjälp om hur man söker i Index. 

• På Mina Sidor försvinner flikarna med ”mina sidor”, ”lån”, ”lånebeställningar” mm. när 

man klickar på Förnya alla lån. Låt alltid flikarna finnas kvar. 

• När man klickar på Sökhjälp försvinner den sökning man håller på med. Låt sökningen 

finnas kvar så man inte behöver tappa bort sig när man vill läsa hjälpen. 

• Inför en funktion som ger rättstavningsförslag vid felstavning av ord. 

• Lägg in kort information om alla begrepp i Utökad Sökning som kommer upp om man 

håller muspekaren över ordet, som det är i Libris. 

• Lägg in en kort text med information om att man inte kan söka på artiklar i Album, utan 

bara på tidskrifter, kanske i Sökhjälp. 

• Ge en förklaring till vad Index är, kanske i form av en kort text ovanför sökrutan som säger 

att man söker i en alfabetisk lista och som ger exempel på hur man söker på ett personnamn, 

t.ex. ”Beskow, Elsa”. 

• I Hjälp står det fel då det står ”OCH/ELLER, INTE/NOT samt ELLER/OR”. Ändra till 

OCH/AND. 

• Lägg till funktionen Spara/e-posta även inne i bokposterna. 

• Gör vissa begrepp som t.ex. ”Sökhjälp” och ”Spara/e-posta” större och tydligare. 

• Gör svarsmeddelanden som ”Exemplaret är beställt för avhämtning på UB” och ”Sökningen 

hittade inga matchande poster” större och mer centrala så man ser dom lättare. 

• Ge ett svarsmeddelande att boken/böckerna har lånats om när man gör ett omlån. 

• Låt hela bokens titel visas om man håller muspekaren över en titel i träfflistan. 
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Användarna förefaller i stort ändå vara väldigt positiva till Album. En person säger t.ex. såhär: 

Alltså, den verkar ju jättebra! Det märks ju att den är lite genomtänkt, att dom 
har frågat folk vad dom vill ha, för det finns ju faktiskt många funktioner och det 
är ju sånt man tänker att, det skulle vara bra, men det lär ju inte finnas skulle man 
ju utgå ifrån. Och sen så gör det det. Nä, jag tycker den är bra. 

En annan säger såhär: 

Annars tycker jag den är bra faktiskt. Man.. oftast hittar man väl ganska lätt vad 
man söker efter. Och man.. man ser ju som, det är som ganska tydligt så man ser 
som vart man ska skriva grejerna. 

Det finns två sätt att förbättra informationssökningen för användarna: antingen förbättrar man 

katalogen eller så utbildar man användarna (Peters 1991:105). Det bästa kanske är att göra en 

kombination av de två sakerna. En användare uttrycker sig såhär: 

Ja, den har fungerat när jag har behövt, men jag känner att jag har för lite 
kunskaper för att det ska fungera bra för mig. 

Alla testpersoner har varit på undervisning om katalogen på UB en gång. De poängterar att det 

skulle vara bra att ha undervisning i samband med att man ska skriva ett stort arbete, och inte bara i 

början av utbildningen för då har man så mycket annat att tänka på. Det som verkar svårast är att 

göra ämnessökningar, så kanske är det det de behöver mest hjälp med. En bra katalog ska göra att 

man intuitivt och med så lite instruktioner som möjligt kan använda den på ett bra sätt (Borgman 

1996:501). Den får gärna vara i stil med Google, då många användare är vana att använda det 

systemet och har med sig kunskaper därifrån som de testar i katalogen (Cervone 2005:12). Detta 

märktes även i det här testet då flera av användarna använde sig av saker de lärt sig i Google. 

Jag vet inte hur det fungerar, jag testar med en stjärna, som det är på Google, att 
det kan vara vad som helst efteråt. Ska se om det funkar.. 

Det är svårt att avgöra om Album fungerar intuitivt, men det verkar som att användarna ganska fort 

lär sig hur man gör saker de tidigare inte har kunnat, vilket tyder på bra användarvänlighet. Det är 

farligt att förändra alltför mycket i katalogen och lägga in för mycket sökhjälp då det kan leda till att 

katalogen bara blir plottrig och svår att överblicka. Istället ska man nog satsa på att göra den intuitiv 

och enkel, dock med vissa förklaringar som användarna kan läsa om de vill (t.ex. om man klickar på 

Sökhjälp eller håller muspekaren över begreppen i Utökad Sökning eller över en titel i träfflistan). 

På så sätt finns de ändå där men de tar inte upp plats och stör sidans design. Det är diskutabelt hur 

mycket och vad man ska ändra på i katalogen. Det som fungerar bra för en person kan vara ett 

problem för en annan. Punkterna som är uppställda ovan är dock saker som i stort bör göra 

katalogen mer användarvänlig och enkel att söka i, vilket leder till att användarna får större nytta av 

den och kan hitta mer på egen hand. 
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8.  SAMMANFATTNING 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Umeå Universitetsbiblioteks onlinekatalog Album 

för att se hur användarvänlig den är. Målsättningen är att utvärdera katalogen för att fastställa 

eventuella problem med den och då finna saker som kan förbättras. Uppsatsen vill besvara frågor 

som hur en bra katalog bör vara utformad, vilka problem som är vanliga vid användning av 

kataloger, hur användarvänlig Album är samt om det finns några problem med Album som kan 

åtgärdas för att förbättra katalogen. 

   Den metod som har använts för att utvärdera Album är en Usabilitymetod som kallas ”Think 

Aloud”. Think Aloud -metoden går ut på att ett antal användare får några uppgifter att utföra i ett 

system och får ”tänka högt” medan de gör det och berätta vad de gör, hur de tänker osv. I det här 

testet har fem personer deltagit och alla var studenter som har använt Album någon gång men som 

inte är experter på sökning i kataloger. Användarna har fått utföra tjugo uppgifter i Album och har 

sedan fått svara på tjugo intervjufrågor och då fått chans att mer direkt säga vad de tycker om 

katalogen. Testerna har sedan analyserats och positiva faktorer, problem och allmänna drag i 

tillvägagångssättet har plockats ut. 

   Resultatet av studien visar att det som användarna har svårast med är att utföra ämnessökningar. 

De vet inte vilka sökord de ska använda och hur de ska kombinera olika ord. De vet heller inte vad 

ämnesord och klassifikation är. Ytterligare en sak som upplevdes som problematisk är att man inte 

vet vad man ska skriva in i vilket fält i Utökad Sökning. Det var heller ingen som visste vad Index 

har för funktion. I kapitlet ”Diskussion” förs en diskussion om hur man kan göra för att förenkla 

dessa saker för användarna. Där finns även en lista med förslag till förändringar som kan göras i 

katalogen för att förenkla informationssökningen för användarna. Det mest positiva med sidan är att 

den är ren och enkel i sin struktur. Användarna förefaller i stort vara positiva till katalogen och vissa 

poängterar att katalogen nog är bra men att kunskaperna om den är för dåliga. 
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