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Abstract 

This is a heuristic evaluation of Umeå university library’s Online Public Access Catalog 

(OPAC). It makes use of four of Nielsen’s ten heuristics, flexibility and efficiency to use, 

match between the system and real world, visibility of system status, and aesthetic and 

minimalist design. The evaluation was done by having 3 evaluators inspect the interface 

individually, as per Nielsen’s (1990) recommendation of 3-5 evaluators. Then a list of all 

identified usability problems was compiled and the evaluators rated the severity of these on 

a scale of 0 - 4.  

The heuristic method is a well-established evaluation method, developed by Jakob Nielsen. It 

has been used in evaluations such as Yushiana and Rani’s Heuristic evaluation of interface 

usability for a web‐based OPAC (2007), and has been compared to other methods in studies 

such as Ahmed’s A comparison of usability techniques for evaluating information retrieval 

system interfaces (2008). 

21 usability problems were identified and rated. This evaluation found that Umeå university 

library’s OPAC has the most usability problems relating to the heuristic flexibility and 

efficiency to use. The parts of the OPAC interface with the most usability problems were the 

advanced and regular search functions. The most pressing issues were the order in which the 

results of a search were presented, and the lack of information on how to use the advanced 

search, including how many words that go in each “box” and that Boolean operators could 

be used. The OPAC did not conform to the two heuristics flexibility and efficiency to use, and 

match between the system and the real world. It just about fails when it comes to aesthetic 

and minimalist design. The OPAC does comply with the heuristic visibility of system status.  
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Inledning 

Eftersom UBs sökfunktion nyligen har uppdaterats är det lägligt att göra en utvärdering och 

jag har valt att använda den heuristiska metoden. Jag har utfört en formativ heuristisk 

utvärdering av valda delar av Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Det är katalogen, själva 

sökfunktionen, som jag har utvärderat. 

Jag kan inte hitta någon tidigare utvärdering av UBs hemsida där de använt sig av den 

heuristiska metoden, däremot har jag hittat några studentuppsatser där de har gjort 

användartester, till exempel Bibliotekskatalogers användarvänlighet – en usabilitystudie av 

Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album (Rönnbäck, 2006).  Rönnbäck använde sig av 

användartester med thinking-aloud metoden för att undersöka hur användarvänlig UBs 

hemsida var. Rönnbäck hade en mer allmän frågeställning, ”hur användarvänlig är Album?” 

(Rönnbäck, 2006) (album var den dåvarande bibliotekskatalogen), och hon skrev även om 

kataloger och användarvänlighet i allmänhet. När Rönnbäck (2006) skrevs såg UBs gränssnitt 

väldigt annorlunda ut, därför är resultaten från den här utvärderingen inte relevanta längre. 

Sökfunktionen Album finns fortfarande kvar på sidan, men den är mycket svår att hitta och 

är inte den huvudsakliga sökfunktionen. Den nya sökfunktionen ser helt annorlunda ut, och 

resultaten sorteras och hämtas på andra sätt. I Album sorterades resultaten efter 

utgivningsår, i den nya sökfunktionen sorteras de efter relevans.  

Den här uppsatsen hamnar under ämnet informationsåtervinning, närmare bestämt 

området användarvänlighet och användbarhet (usability). God användarvänlighet och 

användbarhet är en viktig aspekt av en hemsidas design, för hemsidor för 

informationsåtervinning är det viktigt att användarna kan använda tjänsten för att hitta det 

de söker. Som Nariri och Norouzi (2011) skriver kan ett svåranvändbart system leda till att 

användarna missar viktiga resultat, feltolkar det de hittar eller helt enkelt ger upp då de tror 

att systemet inte kan hjälpa dem. Borgman (1996) noterar att studier har visat att användare 

inte gärna vill lägga ner tid på att lära sig hur bibliotekens sökfunktion fungerar, samt att så 

gott som ingen läser instruktionerna, det är först när användarna har tappat bort sig totalt 

som de söker sig till instruktionerna. Hon menar att sökfunktionen därför måste utformas på 

ett sätt som gör att den är lätt att lära sig använda utan instruktioner. Användare vill även 
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att resultaten ska presenteras efter relevans, med det den bästa matchningen först 

(Cervone, 2005). 

 

Syfte 

Syftet är att genom en formativ utvärdering av usability hos Umeå Universitetsbiblioteks 

Online Public Access Catalog (OPAC) identifiera eventuella förbättringsområden för att 

komma med förslag för en bättre informationsåtervinningstjänst. 

 

Frågeställningar 

Dessa frågeställningar är baserade på fyra av Nielsens riktlinjer (se sidan 9). 

Håller hemsidan användarna informerade om vad som händer i sökningen genom lämplig 

feedback inom rimlig tid? 

Använder sig hemsidan av ett naturligt språk och framställer den information på ett logiskt 

sätt? 

Används acceleratorer (till exempel filtrering av resultat) på ett lämpligt sätt så att både nya 

och vana användares behov tillgodoses? 

Innehåller dialogen information som är relevant för användarna och inte överflödig 

information? 

 

Utvärderingsobjektet 

Jag har utvärderat UBs OPAC, med dess olika funktioner. De delar som har undersökts är 

sökrutan på förstasidan, resultatlistan, den avancerade sökningen, sidan för ny sökning, 

sökhistoriken, katalogposterna och alfabetiskt index. 
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Tidigare forskning och teori 

Den heuristiska metoden har behandlats mycket i forskning, både i studier vars syfte främst 

är att jämföra olika utvärderingsmetoder, som Ahmed (2008), och i utvärderingar av 

bibliotekstjänster, till exempel Aitta et al. (2008), Komlodi et al. (2004)  och Yushiana och 

Rani (2007). 

Heuristic evaluation of interface usability for a web‐based OPAC, 2007, Mansor Yushiana och 

Widyawati Abdul Rani. 

Den här studien undersökte usabilityn hos en webbaserad OPAC som tillhörde the 

International Islamic University Malaysia. Yushiana och Rani valde ut tre av Nielsens tio 

riktlinjer (se sidan 9), eftersom studien hade en tre månaders tidsram hade de inte tid att 

undersöka alla. De tog fram checklistor som representerade de tre utvalda riktlinjerna. Tio 

studenter fick sen gå igenom utvärderingsobjektet och fylla i checklistorna. De uppmanade 

även studenterna att ge muntliga kommentarer som dokumenterades. Studenterna fick 

även sju uppgifter att utföra för att de skulle bekanta sig med systemet som utvärderades. 

To facilitate data collection, two instruments were used as follows: 

(1) The usage scenario consisted of seven questions (realistic tasks). The tasks 

were designed to highlight the specific actions needed to be taken during each 

stage of search process without explaining how these actions were to be 

accomplished in the system. An example of a scenario: “Retrieve two records on 

books written about usability evaluation”. 

(2) The usability checklist comprises of three main parts that represent the three 

heuristics under study, i.e. visibility of the user interface, match between system 

and the real world, and aesthetics and minimalist design. (s. 541) 

 

Författarna analyserar sedan hur många positiva samt negativa svar de fått på varje punkt på 

checklistorna. Resultaten presenteras sedan i procent. Till exempel kommer de fram till att 

70 % av ”visibility” egenskaperna fanns hos systemet. Studien identifierade fem områden 

som de anser behöver uppmärksammas av bibliotekets ledning. Dessa fem områden var  

 Göra det tydligt när en process kan startas. 

 Se till att felmeddelanden etc. dyker upp på samma ställe på varje sida. 
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 Tillhandahålla en tydlig indikation som informerar användarna om det finns en 

fördröjning i systemet. 

 Se till att dialogrutorna använder en jargon som är känd för användarna. 

 Se till att termer som används är simpla och exakta, för att undvika att det krävs hög 

koncentration och att användaren måste komma ihåg mycket information. 

Resultaten av studien visade att heuristisk utvärdering är användbar för att undersöka 

usability hos en webbaserad OPAC. Dock visade det sig finnas en del problem med metoden 

med checklistor, utvärderarna behövde förklaringar för många av punkterna. När författarna 

föreslår ett antal sätt som hade kunnat användas för att gå vidare med den här studien 

nämner de bland annat att det hade varit intressant att använda en bedömning av 

allvarlighetsgraden hos de identifierade problemen. 

Heuristic evaluation applied to library web services, 2008, Marjo-Riitta Aitta, Saana Kaleva, 

Terttu Kortelainen. 

Syftet med den här studien var att ta fram en samling riktlinjer (”heuristics”) specifikt för 

biblioteks webtjänster. Resultaten blev en lista på 9 riktlinjer, som är mycket mer detaljerade 

och specifika än Nielsens. 

A comparison of usability techniques for evaluating information retrieval system interfaces, 

2008, S.M. Zabed Ahmed. 

Den här studien hade som syfte att jämföra två utvärderingsmetoder, användartester och 

heuristisk utvärdering. Ahmed kom fram till all heuristisk utvärdering resulterade i kvalitativ 

data, medan användartester gav mer kvantitativ data. Det visade sig även att heuristisk 

utvärdering finner fler usabilityproblem, samt kompletterande information. Han noterar 

även att användartester kräver mer resurser, både i form av tid och pengar. Att en heuristisk 

utvärdering går att genomföra smidigt och med liten kostnad lyfts ofta fram som en stor 

fördel (Nielsen, 1993). Ahmed rekommenderar att en använder en kombination av 

utvärderingsmetoder för att få ett så omfattande resultat som möjligt. 
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Definitioner 

Gränssnitt 

Det jag utvärderar här är UBs hemsidas gränssnitt, vad innebär det? Ett gränssnitt är länken 

mellan användare och ett program (McGraw, 1992), det som användaren använder för att 

interagera med programmet, programmets ”utseende”. Det betyder att jag inte utvärderar 

det som pågår ”bakom kulisserna”, som själva programmeringen eller sökalgoritmer. Jag 

utvärderar de synliga delarna, det som användarna själva använder sig av. Det jag 

undersöker är hur bra systemet är för användarna, alltså systemets usability. 

 

OPAC 

Online Public Access Catalog (OPAC) är en digital katalog med ett register över bibliotekets 

resurser, i vilken en kan söka för att få fram specifika dokumentposter med information om 

dokumentets typ och tillgänglighet. En OPAC låter oftast användarna söka efter en särskild 

post med hjälp av bibliografiska uppgifter såsom författare, titel, beskrivningar och 

nyckelord, slutprodukten av en sökning blir en lista med dokument, med en viss bibliografisk 

information och information om dokumentets tillgänglighet. OPACs användes redan på 

mitten av 1970-talet, men det var först i början på 80-talet som många bibliotek bytte ut 

sina gamla kortkataloger med automatiska kataloger. Dessa första kataloger hade dock en 

väldigt begränsad funktionalitet. Utvecklandet av OPACs har gått igenom tre stadier. Den 

första generationen kunde sökas med författare, titel och kontrollnummer, varje post hade 

korta och sällan standardiserad bibliografisk data. Den andra generationen hade ökad 

sökfunktionalitet, till exempel sökbara ämnesord och implementering av Booleska 

sökoperatorer. Vissa kataloger hade nu olika gränssnitt för vana användare och nybörjare. 

Den tredje generationens OPACs har funktioner som liknar det övriga nätet (Chowdhury, 

2010). 

 

Usability 

Usability skulle kunna översattas med användarvänlighet eller användbarhet. Jag kommer i 

denna uppsats använda mig av den engelska termen usability eftersom definitionen av 
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usability innefattar både användarvänlighet och användbarhet. Nielsen (1993) argumenterar 

mot begreppet ”användarvänlighet” (”user friendliness”) då användarna inte behöver ett 

system som är vänligt/friendly, och ett system som en användare upplever som vänligt kan 

en annan se som väldigt besvärligt.  

Nielsen (1993) beskriver usability efter fem attribut, learnability, efficiency, memorability, 

errors och satisfaction. Genom att dela upp det annars ganska luddiga begreppet usability i 

dessa mer konkreta komponenter kan en mäta det, menar Nielsen. 

 Learnability – systemet ska vara lätt att lära sig. 

 Efficiency – systemet ska vara effektivt att använda, när användaren har lärt sig 

systemet ska de kunna få mycket gjort. 

 Memorability – systemet ska vara lätt att minnas så att användaren inte behöver 

”lära om sig” om de inte använt systemet under en tid. 

 Errors – systemet ska ha en låg ”error rate”, så att användarna gör få fel, och om de 

gör fel ska det vara enkelt att återhämta sig. 

 Satisfaction – systemet ska vara trevligt att använda, användarna ska gilla det. 
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Metod 

Metodbeskrivning 

Den här utvärderingen är begränsad till Umeå universitetsbiblioteks OPAC (Online Public 

Access Catalog). Andra tjänster på hemsidan, såsom kalender, lånekortsansökan och så 

vidare, behandlas inte. Den här avsmalningen är nödvändig då en utvärdering av hela sidan 

inte skulle vara genomförbar på den tillgängliga tiden.  

För den här utvärderingen har jag valt att använda den heuristiska metoden. Metoden är 

utvecklad främst av Jakob Nielsen, och han lyfter fram den som en ”discount usability 

engineering method”. Just det är en av metodens största fördelar, att den är effektiv, både 

vad det gäller tid och resurser. Därför är den väl lämpad för utvärderingar med en ganska 

snäv tidsram. En nackdel med metoden är att användarna aldrig blandas in, det har visat sig 

(Ahmed, 2008) att många av de problem som hittas vid en heuristisk utvärdering är sådana 

som användarna inte reagerar på alls. Även oväntade problem kan missas, sådant som ingen 

utav utvärderarna hittar, men som användarna sen regerar starkt på. 

 

Formativ utvärdering 

Formativ utvärdering är en utvärdering vars syfte är att kunna förbättra ett pågående 

projekt, i det här fallet en form av produkt i ständig utveckling. En summativ utvärdering 

görs istället för att ta reda på om det förväntade resultatet har uppnåtts (Karlsson, 1999). En 

formativ utvärdering hålls vanligen under ett projekts utvecklingsfas, men här har jag valt att 

applicera utvärderingsmetoden på en redan existerande produkt. Målet med en formativ 

utvärdering i usabilitysammanhang är att hitta usabilityproblem och eliminera dem. Exempel 

på formativa utvärderingsmetoder är heuristisk utvärdering, thinking-aloud och cognitive 

walkthrough. (Usability Body of Knowledge, 2012) 

 

Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering är en expertutvärdering som genomförs genom att ett antal 

utvärderare noggrant går igenom ett system för att identifiera usabilityproblem (Nielsen, 
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1994). Det är viktigt att dessa genomgångar görs individuellt utan att utvärderarna 

diskuterar med varandra. Till skillnad från användartester, menar Nielsen, får däremot 

utvärderarna fråga en ansvarig om hjälp om det är något de inte förstår. Nielsen föreslår att 

utvärderarna kan skriva ned det de hittar själva, eller så kan en observatör sitta med och 

skriva ned vad utvärderaren beskriver. Sedan kan utvärderarna få bedöma 

allvarlighetsgraden av samtliga identifierade problem (Nielsen, 1994). De kan även ordnas 

ett möte där utvärderarna tillsammans får diskutera resultaten (Nielsen, 1993). Dessa två 

delar är inte obligatoriska, jag har i min utvärdering, likt Yushiana och Rani (2007), låtit 

utvärderarna bedöma allvarlighetsgraden av problemen, men inte ordnat någon diskussion.  

Nielsen rekommenderar att en använder sig av 3-5 utvärderare, då en ensam utvärderare 

missar de flesta problemen. Detta kom han fram till genom att sammanställa resultaten från 

6 utvärderingar, det framgår att en har mycket att tjäna på att ha fler än en utvärderare, 

antalet problem en hittar ökar med antalet utvärderare, men den ökningen saktar av och det 

blir inte lika ekonomiskt effektivt att ha alltför många utvärderare. Nielsen nämner dock att 

en bör använda fler utvärderare till exempel om det är en väldigt viktig studie eller om det är 

väldigt viktigt att systemet är riktigt bra vad det gäller usability (till exempel system för 

betalning av räkningar på internet, där ett dåligt gränssnitt vore katastrofalt). 

 

Vad det gäller bedömningen av problemens allvarlighetsgrad rekommenderar Nielsen 

(Nielsen och Mack, 1994) en skala på 0-4. Nivåerna beskriver Nielsen på följande sätt. 

0 – Jag håller inte med om att det här är ett usability problem alls. 

1 – Endast kosmetiskt problem. Behöver inte fixas om det inte finns extra tid över på 

projektet. 

2 – Mindre problem. Bör ges låg prioritet. 

3 – Större problem. Viktigt att fixa, bör ges hög prioritet. 

4 – Katastrof. Absolut nödvändigt att fixa innan produkten kan släppas. 

Bedömningen av problemen kan användas när en sedan ska fördela resurserna för projektet. 

De kan användas för att se på vilket problemområde det bör satsas mest tid och pengar. Det 

kan också framgå om en överhuvudtaget behöver arbeta mer med produkten, om det finns 
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många usabilityproblem men alla har av en låg nivå så behövs de kanske inte åtgärdas. Finns 

det däremot få men allvarliga problem bör de åtgärdas. 

När den här bedömningen görs vet inte utvärderarna vem som har hittat vilket av de andras 

problem, men de ser vilka de själva har hittat. Det kan här finnas en oro att de ger de 

problem de själva hittat en allvarligare rankning, och därmed inte är tillräckligt objektiva så 

resultaten blir påverkade. Nielsen och Mack (1994) skriver att de funnit genom en case study 

att den individuelle utvärderarens bedömning inte påverkas av huruvida de själva hittat 

problemen eller inte. De noterade att det fanns en sådan liten variation i svaren att den i 

princip var obetydlig.  

Nielsen och Molich (1990) tog fram en lista över ”heuristics” (riktlinjer) att utgå från när en 

gör en heuristisk utvärdering. Nielsen (1994) bearbetade sedan den listan baserat på en 

faktoranalys av 249 usabilityproblem, resultatet av denna bearbetning blev dessa tio 

riktlinjer. 

 Visibility of system status 

 Match between system and the real world 

 User control and freedom 

 Consistency and standards 

 Error prevention 

 Recognition rather than recall 

 Flexibility and efficiency of use 

 Aesthetic and minimalist design 

 Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

 Help and documentation 

 

 

Datainsamling 

Genomförande 

Den här utvärderingen genomfördes av 3 utvärderare som individuellt gick igenom de 

utvalda delarna av hemsidan och skrev ned de usabilityproblem de hittade. De utvärderare 
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jag använde mig av var alla studenter som gick sista terminen i kandidatprogrammet för 

biblioteks- och informationsvetenskap, eftersom de inte var närmare bekanta med 

heuristiska utvärderingar fick de ett utskick med en kort introduktion till hur en heuristisk 

utvärdering utförs, samt noggrann information om exakt vad deras uppgifter var (se bilaga 

1). När jag fått in resultaten från alla utvärderare sammanställde jag en lista med samtliga 

identifierade problem. Varje utvärderare fick sen uppskatta allvarlighetsgraden av varje 

problem på en skala 0-4. Detta gjordes genom ett formulär skapat i Google Forms.   

Jag har utgått från den reviderade versionen av Nielsens tio riktlinjer (Nielsen och Mack, 

1994). Likt Yushiana och Rani (2007) har jag förhållit mig till ett urval av dessa, på grund av 

utvärderingens begränsade tidsomfång. De fyra jag valde ut var visibility of system status, 

match between system and the real world, flexibility and efficiency of use och aesthetic and 

minimalist design. Nielsen definierar dessa fyra attribut på följande sätt. 

Visibility of system status – systemet bör hålla användarna informerade om vad som händer, 

genom lämplig feedback inom rimlig tid. 

Match between the system and real world – systemet bör kommunicera på användarens 

språk, med ord, fraser och koncept som använder känner igen, samt framställa information i 

en naturlig och logisk ordning. 

Flexibility and efficiency to use – Acceleratorer, som den nya användaren inte ser, kan ofta 

skynda på interaktionen för en van användare, så att systemet kan tillgodose behoven hos 

både nya och vana användare. Tillåt användarna att skräddarsy ofta använda funktioner. 

Aesthetic and minimalist design – systemet bör innehålla dialog som är relevant för 

användarna och som de behöver, överflödig information gör viktig information mindre 

synlig. 

Tre av dessa, visibility of system status, match between the system and real world och 

aesthetic and minimalist design, användes I Yushiana och Ranis studie. Därför valdes de ut 

även för den här utvärderingen. Den fjärde riktlinjen, flexibility and efficiency to use, valdes 

ut då den är väldigt relevant just för UBs OPAC. Den berör nämligen acceleratorer, något 

som används väldigt flitigt och synligt i UBs OPAC. Eftersom det är en stor del av 

utvärderingsobjektet var det viktigt att inkludera den aspekten i utvärderingen. 
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Analysmetod 

Materialet från de tre utvärderarna sammanställdes i en tabell där det för varje problem 

framgår vilken del av sidan det är relevant för (sökning, förstasidan, sökhistorik, ny sökning, 

alfabetiskt index, katalogposterna), vilken riktlinje det bryter mot, 

allvarlighetsbedömningarna, samt vilken eller vilka utvärderare som identifierat problemet. 

Problemen beskrevs närmare och de problem som fått högst allvarlighetsbedömning togs 

fram. Sedan noterades hur många problem som fanns under varje riktlinje, för att kunna se 

vilken aspekt som katalogen har mest problem med. Det noterades sedan vilken del av sidan 

som hade flest problem, för att kunna se vilken del av sidan som behöver åtgärdas mest. Ett 

diagram över problemens fördelning på hemsidan togs fram (se diagram 3). 

Allvarlighetsbedömningarna från de tre utvärderarna analyserades genom att 

bedömningarnas spridning mellan de olika riktlinjerna granskades. Ett diagram togs fram 

även för detta (se diagram 2). Genom problemens spridning och allvarlighetsgrad kunde 

problemområden identifieras och förslag på förbättringar tas fram. 
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Resultat och Diskussion 

21 usabilityproblem identifierades av de tre utvärderarna. 2 i kategorin visibility of system 

status, 8 i kategorin match between the system and real world, 11 i flexibility and efficiency 

and use, och 4 i aesthetic and minimalist design.  

De identifierade problemen ordnas här i fyra olika kategorier efter vilken riktlinje de är 

relevanta för. Tre av problem har placerats under två riktlinjer, då de är relevanta för båda. 

Dessa tre problem är ” När en bok inte är utlånad är fältet för lånestatus tomt, det står inte 

att den är inne”, ” Det är oklart om det är ett ord per sökruta i den avancerade sökningen” 

och ” Det är otydligt hur sökningen konstrueras om du använder fler rutor”. 

Den här listan inkluderar även förklaringar till problemen, samt en del kommentarer som 

dykt upp i utvärderingarna. För att tydliggöra vilka stycken som förklarar problemen, är 

dessa förklaringar här markerade med kursiv text.  

 

Visibility of system status 

 När en bok inte är utlånad är fältet för lånestatus tomt, det står inte att den är inne. 

(även match between the system and real world) 

Det här är ett problem eftersom det kan vara förvirrande för en ny användare som 

snabbt vill se om boken den söker efter finns tillgänglig på biblioteket. Även mer vana 

användare kan bli tveksamma över det tomma fältet, det kan tolkas som att det inte 

finns någon lånestatus tillgänglig. På resultatsidan indikeras ett objekts tillgänglighet 

med en grön prick, men detta är lätt att förbise om en inte vet vad en tittar efter. En 

grön prick kan även betyda att det finns ett referensexemplar, men inget exemplar 

inne för utlån. 

 I sökhistoriken syns det inte vilka avgränsningar man har gjort i varje sökning 

(resurstyp, vilket bibliotek, etc.) (även match between the system and real world) 

Sökhistoriken bör kunna användas om en vill återgå till en tidigare sökning när det 

har gjorts flera. Detta kan bli svårt om en bara kan utgå från antal träffar och sökord.  
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Match between the system and real world  

 Det står inte i vilken sorts ordning sökresultaten presenteras i, det kan se helt 

slumpmässigt ut. 

Detta kan bli väldigt förvirrande för en användare, framförallt en med liten 

erfarenhet av sidan. Om till exempel en ny student söker efter en kursbok och får upp 

en lista där de 10 första resultaten är artiklar kan hen bli förvirrad och ge upp direkt. 

Det finns en liten knapp som indikerar att resultaten är ordnade efter ”relevans”, 

detta låter väldigt vagt, särskilt då de översta resultaten ofta inte alls är relevanta.  

 Det är oklart om det är ett ord per sökruta i den avancerade sökningen. (även 

flexibility and efficiency to use) 

Detta kan göra användaren osäker, och bidrar till att den avancerade sökningen inte 

blir så effektiv som den kunde ha varit eftersom användaren måste lägga ner tid och 

energi på att själv försöka förstå hur den ska användas. 

 Det är otydligt hur sökningen konstrueras om du använder fler rutor. Om du t.ex. 

skriver in ett ämnesord i varje ruta, hänger dom då ihop med AND eller OR? (även 

flexibility and efficiency to use) 

Likt problemet med antal ord per ruta måste användaren här själv försöka tolka 

tjänsten utan information från systemet. 

 Ämnesorden på katalogposterna stämmer inte alltid, de verkar vara automatiskt 

hämtade från någonstans. 

Detta är en detalj som kan vara störande för användarna. Ser de att ämnesorden är 

rent inkorrekta kan de förlora tilltro till katalogens användarbarhet. Om de faktiskt 

vill använda sig av ämnesorden för en sökning blir det självklart problem 

 När en bok inte är utlånad är fältet för lånestatus tomt, det står inte att den är inne. 

(även visibility of system status) 

- 

 I sökhistoriken syns det inte vilka avgränsningar man har gjort i varje sökning 

(resurstyp, vilket bibliotek, etc.) (även match visibility of system status) 

- 

 I hjälpavsnittet står de Booleska operatorerna på svenska, när de dyker upp i 

sökresultaten är de på engelska (t.ex. ”menade du … and …...”). 
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Detta kan givetvis förvirra användaren, termer bör användas konsekvent över hela 

sidan. De engelska termerna kan vara att rekommendera då de används på så många 

sidor med sökfunktioner, bland annat de databaser användarna kan tänkas använda i 

övrigt, samt Google.  

 

Flexibility and efficiency to use  

 Går inte att avgränsa sökningen i sökrutan på förstasidan. 

En enkel sökruta må vara betryggande för en ny användare som vill göra en enkel 

sökning, men användare som vet att de behöver begränsa sin sökning till t.ex. 

kursböcker så kan det vara frustrerande att måsta göra en sökning med för många 

resultat först, eller gå till den avancerade sökningen. Några av de vanligaste 

begränsningarna borde kanske finnas redan på första sidan, såsom typ av objekt och 

årsbegränsning. 

 Saknas en ordentlig och användbar Thesaurus eller liknande. 

De tjänster som finns är det alfabetiska indexet och ämnesord. Ämnesorden är som 

tidigare nämnts inte tillförlitliga, och indexet är en väl dold tjänst som kunde 

utvecklas mer.  

 Svårt att hitta hur man väljer bort en resurstyp i en sökning (t.ex. man vill ha något 

som INTE är en artikel). 

Det går att exkludera en objekttyp, men då måste en klicka på ”visa fler” under 

alternativet ”resurstyp”, sedan på ” fler alternativ”.  

 Man måste nästan alltid använda sökalternativen på högerkanten för att få ett vettigt 

resultat. 

Detta på grund av att sökningen inte kan avgränsas från början. 

 Sökförslag kommer ofta in sent i sökningen. (sökförslag = ”menade du…”). 

Detta är ett problem en utvärderare stötte på, men som jag inte har kunnat replikera.  

 Gör man en simpel felstavning i avancerad sökning kommer det inte upp något 

”menade du…”. 

Den här stavningskontrollen finns i den vanliga sökningen, så det är lätt att anta att 

den skulle finnas även i den avancerade sökningen. Så när en användare stavar fel 

och inte får något resultat, finns det en risk att hen inte tänker på att kontrollera sin 

stavning då hen tidigare lagt märke till att sådana fel rättats. 
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 Det är oklart om det är ett ord per sökruta i den avancerade sökningen. (även match 

between the system and real world) 

- 

 Det är otydligt hur sökningen konstrueras om du använder fler rutor. Om du t.ex. 

skriver in ett ämnesord i varje ruta, hänger dom då ihop med AND eller OR? (även 

match between the system and real world) 

- 

 Det går inte att spara ned källan som en referens (Oxford/Harvard). 

Detta är en funktion som finns i många andra online kataloger, såsom LIBRIS. En 

sådan funktion är mycket relevant i en katalog för ett universitetsbibliotek, då dess 

användare skulle ha stor nytta av det. På andra universitets OPAC finns den här 

funktionen, Luleå Universitetsbibliotek har en länk till LIBRIS tjänst, och Uppsala 

Universitetsbibliotek har en egen refereringstjänst integrerad i sidan. 

 Finns ingen information om att man kan använda Booleska operatorer i söksträngen. 

Om möjligheten finns, men informationen om den saknas kommer den säkerligen inte 

utnyttjas av alla som skulle ha nytta av den egentligen. 

 Det krävs onödigt många klick för att ta sig till alfabetiskt index.  

Användaren måste lägga ned mycket energi på att hitta tjänsten. Länken/knappen är 

även väldigt liten och en användare som inte redan vet om att tjänsten finns skulle 

nog inte lägga märke till den. 

 

Aesthetic and minimalist design  

 Sidan för avancerad sökning ser för simpel ut. 

En för simpel design kan ge användarna minskat förtroende för tjänsten. 

 Sidan för sökhistoriken ser lite väl annorlunda ut än resten av sidorna, pga. den 

klargröna färgen. 

Detta kan göra att användaren känner att hen har kommit in på en helt annan tjänst. 

De olika sidorna bör kännas sammanhängande. 

 På sidan för sökhistorik står det ”sökhistorik och litteraturbevakning”, oklart vad som 

menas med litteraturbevakning. 

En tjänst utan någon som helst förklaring är väldigt ologiskt. Här blir det bara extra 

information som användaren förmodligen inte förstår sig på. 
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 För mycket information på ”ny sökning” sidan. 

För mycket information döljer den relevanta informationen. På den här sidan finns 

det information om vad bibliotekets söktjänst är, vad en kan söka efter etc., tveksamt 

om det är rätt plats för den informationen då användaren måste ha gjort en sökning 

för att kunna välja att gå till den här sidan. Det är bra att det finns information 

någonstans om vilka typer av resurser som finns tillgängliga, men den informationen 

finns redan på förstasidan och är kanske inte lämplig att upprepa när användaren är 

mitt i en sökning. 

 

Håller hemsidan användarna informerade om vad som händer genom lämplig feedback 

inom rimlig tid?  

2 av de 21 problemen faller under riktlinjen visibility of system status (se tabell 1). Dessa två 

problem är avsaknaden av en markering av något slag när en bok inte är utlånad, samt att 

det inte syns vilka avgränsningar som har gjorts i sökhistoriken. Problemet med 

lånestatusfältet fick allvarlighetsbedömningarna 1, 2 och 3. Problemet med sökhistoriken 

fick bedömningarna 1, 1 och 4. Båda problemen har alltså rätt stor variation på 

bedömningarna, därför är det svårt att säga något konkret om allvarlighetsgraden. 

Bedömningen 1, 1, 4 tror jag kan bero på att problemet med sökhistoriken är en liten detalj, 

sökhistoriken i sig är inte den viktigaste funktionen i katalogen, men den lilla missen gör 

funktionen nästan oanvändbar och det är svårt att förstå hur den inte åtgärdats innan 

publicering. Problemet med lånestatusfältet är också en liten detalj, men med inte lika stora 

effekter, det går fortfarande att lista ut att en bok finns inne (på resultatsidan syns då en 

grön indikator vid posten) men det blir onödigt komplicerat. Dessa två problem har 

uppenbara och ganska simpla lösningar, en markering i stil med ”ej utlånad” i fältet för 

lånestatus bör vara lätt gjort. Att inkludera avgränsningarna i sökhistoriken är litet mer 

komplicerat, då det innebär ett mindre designändring, men borde vara genomförbart utan 

större komplikationer. Båda de identifierade problemen faller även under riktlinjen match 

between the system and real world, eftersom dessa brister både gör att användaren inte är 

informerad om vad som händer, samt att informationen inte presenteras på ett logiskt sätt. 

Eftersom endast två mindre problem har identifierats har UBs OPAC klarat sig bra på 



17 
 

området visibility of system status. 

 

Använder sig hemsidan av ett naturligt språk och framställer den information på ett logiskt 

sätt?  

8 av de 21 problemen faller under riktlinjen match between the system and real world (se 

Tabell 1). Fyra av problemen i den här riktlinjen gäller även för andra riktlinjer. Det är inte 

den riktlinje som har flest problem, men problemet med den högsta 

allvarlighetsbedömningen återfinns här. Det handlar om hur resultaten presenteras i en 

ordning som inte förklaras, det kan se helt slumpmässigt ut. Detta problem har fått 

bedömningarna 4, 4 och 2, det enda problemet som tilldelats två fyror. Andra problem 

under den här riktlinjer är att ämnesorden i katalogposterna inte alltid stämmer och att 

Booleska operatorer förekommer både på svenska och engelska. Båda dessa problem har 

fått bedömningarna 1, 2, 3. Ett viktigt problemområde i den här kategorin är den avancerade 

sökningen, där det saknas information om hur den ska användas, information som 

användare kan förvänta sig att det ska finnas, och som skulle vara mycket hjälpsamt för dem. 

De två problemen angående rutorna i den avancerade sökningen har fått 

allvarlighetsbedömningarna 3, 3, 4 och 2, 3, 4, båda höga bedömningar. Sammanlagt har de 

8 problemen under match between the system and real world fått 5 fyror och 7 treor, näst 

mest av alla riktlinjer. Dessa höga värden, samt att det allvarligaste problemet finns här, 

visar att UBs OPAC inte lever upp till den här riktlinjens krav. 

 

Används acceleratorer (till exempel filtrering av resultat) på ett lämpligt sätt så att både 

nya och vana användares behov tillgodoses?  

11 av de 21 problemen berör flexibility and efficiency of use (se tabell 1), notera att två av 

dessa problem även är relevanta för en annan riktlinje. Vad det gäller 

allvarlighetsbedömningarna har den här riktlinjen fåt 10 av de 17 utdelade fyrorna, och 12 av 

22 treor. Det är området med klart flest allvarliga bedömningar 

Sju av dessa problem handlar om själva sökandet, sådant som dyker upp när en användare 

gör en sökfråga i den vanliga eller avancerade sökfunktionen. Användarna kan inte begränsa 

sin sökning på förstasidan, och de sökresultat de då får är presenterade i en för dem 
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obegriplig ordning, har de gjort en sökning med många resultat blir listan oöverskådlig, de 

blir då tvungna att använda avgränsningsalternativen i högerkolumnen. Enbart de alternativ 

som är relevanta för sökningen dyker upp i den här högerkolumnen, om till exempel inget 

resultat finns på Medicinska biblioteket eller Konstnärligt Campus, finns inte alternativet för 

att välja bibliotek. Det finns en risk att en användare som vill se vilka resultat som finns på 

något annat bibliotek här inte förstår att det inte finns några, utan tror att det inte finns 

någon funktion för att kolla detta. Många av problemen i den här kategorin berör den 

avancerade sökningen. Utvärderarna har noterat att det finns dåligt med information om 

hur sökrutorna här ska användas, samt om Booleska operatorer. Detta torde vara ett lätt 

åtgärdat problem, då lösningen är att lägga till den informationen. Detta skulle även göra att 

sidan för avancerad sökning inte ser så tom ut, något som noterats i utvärderingarna. Jag 

skulle vilja se att information om Booleska operatorer döljs med en länk eller en 

expanderande informationsruta, för att inte ge intrycket att de måste användas, eller 

”skrämma bort” mindre erfarna användare. För mycket direkt synlig information skulle även 

gå emot riktlinjen aesthetic and minimalist design. Den avancerade sökningen saknar även 

stavningskontrollen som finns i den vanliga sökningen. Detta är möjligtvis ett större problem 

än om det inte funnits en stavningskontroll alls, en användare som är medveten om att enkla 

stavfel rättas misstänker kanske inte att en sökning med noll resultat beror på ett sådant. Då 

många sökmotorer på nätet som många användare är vana vid, såsom Google, har en sådan 

stavningskontroll är det ännu troligare att de förväntar sig detta (Kumar, 2011).  

Med 11 identifierade problem är flexibility and efficiency to use det område där UBs OPAC 

har gjort sämst ifrån sig. En av utvärderarna kommenterade att resultatsidans med sin 

avgränsningsfunktion (acceleratorerna) på högerkanten känns som den är skapad enbart för 

användare som är vana att använda ett liknande system, vilket går helt emot den här 

riktlinjen, som menar att systemet ska tillgodose behoven hos både nya och vana användare 

(Nielsen och Mack, 1994). Som sagt har även den här riktlinjen flest allvarliga bedömningar, 

med 10 av 17 fyror och 12 av 22 treor. Det här är det område som behöver jobbas med 

mest. 
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Innehåller dialogen information som är relevant för användarna och inte överflödig 

information?  

4 av de 21 problemen faller under aesthetic and minimalist design (se tabell 1). Dessa 

problem är att sidan för avancerad sökning ser för simpel ut, sidan för ny sökning är för rörig, 

på sidan för sökhistorik står det ” sökhistorik och litteraturbevakning”, och sidan för 

sökhistorik har en annorlunda design än resten av sidan vad det gäller färger. Problemet 

med litteraturbevakningen är det som jag anser har fått högst allvarlighetsrankning, med 

bedömningarna 2, 2 och 3. Varför det problemet har sorterats under den här kategorin 

behöver kanske förklaras. Det verkar inte finnas någon sort litteraturbevakning här, det är 

bara en vanlig sökhistorik, därför är det ett stycke helt onödig information, som enbart kan 

förvirra användarna. Det kan hända att det finns någon funktion för litteraturbevakning här, 

men om ingen av de tre utvärderarna kan hitta den så kan nog de flesta användare inte hitta 

den heller.  

Ett problem vars bedömning sticker ut är här att sidan för avancerad sökning ser för simpel 

ut, vilket har fått bedömningen 1, 1, 4. Eftersom två av utvärderarna har gett en så låg 

bedömning tycker jag att det här kan ses som ett mindre problem. Den avancerade 

sökningen har fått kritik på andra punkter, bland annat för att det finns dåligt med 

information om hur den ska användas. Om det åtgärdas tror jag skulle resultera i att 

problemet med att den ser för simpel ut skulle vara löst.  

Även om det är ganska få problem som identifierats inom området aesthetic and minimalist 

design, och dessa har fått ganska låga allvarlighetsbedömningar, så vill jag inte ge UBs OPAC 

helt godkänt här, men nästan. Sidans design i allmänhet har inte fått någon kritik, och det är 

bra, men dessa små problem bör inte förbises. 

 

Allvarlighetsbedömningar 

De identifierade problemen kan delas in i allvarliga och mindre allvarliga problem, där de 

mindre allvarliga är de som har fått mest 0-2 i bedömningarna, och de allvarliga är de som 

fått mest 3-4. Sammanlagt är det 11 allvarliga problem och 14 mindre allvarliga problem 

(vissa problem hamnar som bekant under två riktlinjer och räknas därför två gånger, det 

gäller för två allvarliga och två mindre allvarliga problem). I diagram 1 har allvarliga och 
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mindre allvarliga problem sorterats efter riktlinjer. Allvarliga problem återfinns enbart hos 

flexibility and efficiency of use och match between system and real world. Detta är åter en 

motivering till varför UBs OPAC har fått underkänt på dessa två områden. Här blir det också 

tydligt att flexibility and efficiency to use är ett större problemområde, då de flesta 

problemen här är allvarliga, medan de flesta problemen i match between the system and 

real world är mindre allvarliga. 

 

diagram 1, allvarliga och mindre allvarliga problem sorterade efter riktlinjer, efter bedömningar från 3 

utvärderare 

Följande diagram illustrerar hur allvarlighetsgraderna fördelats mellan riktlinjerna. Flexibility 

and efficiency to use har tydligt flest bedömningar på den högre delen av skalan, och få 

problem har fått en nolla eller etta. Aesthetic and minimalist design har däremot mest ettor 

och tvåor, och enbart en trea och fyra. Den allvarligaste bedömningen är som bekant 4, 

usabilitykatastrof, det har delats ut 17 fyror totalt. Den riktlinje som tilldelats mest fyror är 

flexibility and efficiency to use, med 10 fyror. Match between the system and real world har 

5 fyror, och de två övriga riktlinjerna har en var. 
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diagram 2, Allvarlighetsgradernas fördelning mellan riktlinjerna, bedömningar från tre utvärderare 

 

Usabilityproblemens fördelning på de olika delarna av hemsidan 

Med vanlig sökning menas de problem som dyker upp när en utför en vanlig sökning, till 

exempel brister i resultatlistan. Eftersom resultatlistan ser i princip likadan ut i en avancerad 

sökning återfinns dessa problem egentligen även där. De problem som här räknats in under 

avancerad sökning är de som endast gäller för den funktionen. 

Vanlig sökning: 4 problem 

Avancerad sökning: 5 

Katalogposterna: 2 

Sökhistorik: 3 

Förstasidan: 1 

Ny sökning: 1 

Alfabetiskt index: 1 

Sen finns det fyra problem som inte gäller för en viss del av sidan. Dessa problem är 

avsaknaden av en funktion för att spara ned referenser, bristen på information om Booleska 

operatorer och avsaknaden av en ordentlig tesaurus. Det sista problemet, att de Booleska 

operatorerna används på både svenska och engelska, gäller både för sökningen och 

hjälpavsnittet. 
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diagram 3, de 21 usabilityproblemens fördelning på hemsidans olika delar 

 

De områden där det hittats flest problem är de båda sökfunktionerna, där avancerad sökning 

har fem problem och den vanliga sökningen fyra. De är alltså de två områdena som behöver 

åtgärdas mest. Vad det gäller allvarlighetsbedömningarna har den vanliga och avancerade 

sökningen fått 7 av de sammanlagt 17 utdelade fyrorna, som alltså betyder att problemet i 

fråga är en usabilitykatastrof. Ett problem har tilldelats en fyra av två utvärderare, det 

handlar om hur resultaten presenteras i en förvirrande ordning. Det är en mycket allvarlig 

brist som bör ses över.  

 

Tabell 1, de 21 usabilityproblemen, deras fördelning över hemsidan, vilka riktlinjer de är relevanta för, deras 

allvarlighetsgrader, samt vilka utvärderare som identifierat problemen. 

Problem Del av sidan Riktlinjer 
/heuristics 

Allvarlighets
grad  

Identifierad 
av 
utvärderare 
(A, B, C) 

Går inte att avgränsa 
sökningen i sökrutan på 
förstasidan. 

Förstasidan Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

3, 4, 3 A, C 

Svårt att hitta hur man väljer 
bort en resurstyp i en sökning 
(t.ex. man vill ha något som 
INTE är en artikel). 

Vanlig sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

2,3,4 A 

Avancerad 
sökning 5

Vanlig sökning
4

Inte någon 
specifik del 4

Sökhistorik 3

Katalogposterna 2

Ny sökning 1

Alfabetiskt 
index 1

Förstasidan 1
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Man måste nästan alltid 
använda sökalternativen på 
högerkanten för att få ett 
vettigt resultat. 

Vanlig sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

3,3,4 B 

Sökförslag kommer ofta in 
sent i sökningen. (sökförslag = 
”menade du…”). 

Vanlig sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

2,0,2 B 

Det står inte i vilken sorts 
ordning sökresultaten 
presenteras i, det kan se helt 
slumpmässigt ut. 

Vanlig sökning Match 
between the 
system and 
real world 

4,4,2  B, C 

Gör man en simpel felstavning 
i avancerad sökning kommer 
det inte upp något ”menade 
du…”. 

Avancerad sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

3,0,3  C 

Sidan för avancerad sökning 
ser för simpel ut. 

Avancerad sökning Aesthetic and 
minimalist 
design 

1,4,1 A 

Det är oklart om det är ett ord 
per sökruta i den avancerade 
sökningen. 

Avancerad sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use/match 
between the 
system and 
real world 

3,4,2 B, C 

Det är otydligt hur sökningen 
konstrueras om du använder 
fler rutor. Om du t.ex. skriver 
in ett ämnesord i varje ruta, 
hänger dom då ihop med AND 
eller OR? 

Avancerad sökning Flexibility 
and 
efficiency to 
use/match 
between the 
system and 
real world 

3,4,3 B 

Det går inte att söka på 
placeringskoden.  

Avancerad sökning Match 
between the 
system and 
real world 

2,1,3 C 

Ämnesorden på 
katalogposterna stämmer inte 
alltid, de verkar vara 
automatiskt hämtade från 
någonstans. 

Katalogposterna Match 
between the 
system and 
real world 

1,2,3  C 

När en bok inte är utlånad är 
fältet för lånestatus tomt, det 
står inte att den är inne. 

Katalogposterna Match 
between the 
system and 
real world / 

3,2,1 C 
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visibility of 
system status 

I sökhistoriken syns det inte 
vilka avgränsningar man har 
gjort i varje sökning (resurstyp, 
vilket bibliotek, etc.) 

Sökhistorik Match 
between the 
system and 
real world / 
visibility of 
system status 

1,4,1 B 

 Sidan för sökhistoriken ser lite 
väl annorlunda ut än resten av 
sidorna, pga. Den klargröna 
färgen. 

Sökhistorik Aesthetic and 
minimalist 
design 

1,2,1 C 

På sidan för sökhistorik står 
det ”sökhistorik och 
litteraturbevakning”, oklart 
vad som menas med 
litteraturbevakning. 

Sökhistorik Aesthetic and 
minimalist 
design. 

2,3,2  C 

För mycket information på ”ny 
sökning” sidan. 

Ny sökning Aesthetic and 
minimalist 
design 

1,2,1 B, C 

Det går inte att spara ned 
källan som en referens 
(Oxford/Harvard). 

Övrigt Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

3,4,1 A 

Finns ingen information om att 
man kan använda Booleska 
operatorer i söksträngen. 

Övrigt Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

3,4,3 B 

I hjälpavsnittet står de 
Booleska operatorerna på 
svenska, när de dyker upp i 
sökresultaten är de på 
engelska (t.ex. ”menade du 
…… and ……”). 

Övrigt Match 
between the 
system and 
real world 

1,3,2 B 

Saknas en ordentlig och 
användbar Thesaurus eller 
liknande. 

Övrigt Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

2, 4, 2 A 

Det krävs onödigt många klick 
för att ta sig till alfabetiskt 
index. 

Alfabetiskt index Flexibility 
and 
efficiency to 
use 

2,4,2 C 
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Slutsatser 

Av de fyra riktlinjerna fanns flest problem inom flexibility and efficiency to use. Av de olika 

delarna av sidan fanns flest problem i den avancerade sökningen (5) och den vanliga 

sökningen (4). Det absolut allvarligaste problemet har bedömts vara ordningen resultaten 

presenteras i, det enda problemet som fått den allvarligaste bedömningen av två 

utvärderare. Övriga stora problem är bristen på information om hur en använder den 

avancerade sökningen och hur avgränsningsfunktionen i högerkanten funkar (samt att den 

måste användas för ett vettigt resultat). 

Helst skulle jag se att de större problemen åtgärdades först, framförallt den förvirrande 

resultatlistan, men om detta anses vara ett för stort projekt så vill jag i alla fall 

rekommendera att de mest lättåtgärdade problemen ses till. Dessa är, i min mening, 

avsaknaden av en markör i lånestatusfältet då ett objekt finns inne, information om hur 

sökrutorna fungerar i den avancerade sökningen, information om Booleska operatorer på 

sidan för avancerade sökning, att ordet ”litteraturbevakning” tas bort från fliken ”sökhistorik 

och litteraturbevakning”, och att felstavningskontrollen finns även i den avancerade 

sökningen.  

Jämförelse med tidigare forskning 

I Aitta et al. (2008) analyserade författarna två tidigare heuristiska utvärderingar av OPACs. 

De fann att i dessa två utvärderingar var en av de riktlinjer som de allvarligaste problemen 

ofta bröt emot ”use language familiar to the user, not library jargon, and a logical and 

natural sequence of information”. De fann 5 usabilityproblem som bröt mot den riktlinjen. 

Just den logiska och naturliga sekvensen av information finns representerad i riktlinjen 

match between the system and real world, som använts i den här utvärderingen. 

Beskrivningen för den riktlinjen är ”systemet bör kommunicera på användarens språk, med 

ord, fraser och koncept som använder känner igen, samt framställa information i en naturlig 

och logisk ordning”. Här har det identifierats 8 problem som bryter mot den riktlinjen, och 

det är den riktlinje med näst-mest allvarliga bedömningar (problem som bedöms som 

”större usabilityproblem” eller ”usabilitykatastrofer”). 

Yushiana och Rani (2007) undersökte ett universitets OPAC efter tre riktlinjer, match 

between the system and real world, aesthetic and minimalist design och visibility of system 
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status. De fann att OPACen klarade sig bra på alla tre punkter. Den riktlinje som efterföljdes 

bäst var aesthetic and minimalist design, som klarade av 90 % av punkterna på checklistan 

de använde sig av. De två övriga punkterna fick 70 %. Yushiana och Ranis studie resulterade 

inte i någon komplett lista med usabilityproblem, de analyserade svaren på checklistorna 

och identifierade sedan fem problemområden. Tre av dessa berörde riktlinjen match 

between the system and real world och de övriga två handlade om visibility of system status. 

Eftersom jag inte använd mig av checklistor kan jag inte göra en ordentlig jämförelse, men 

det kan noteras att UBs OPAC klarade sig ganska bra vad det gäller aesthetic and minimalist 

design, med 4 problem, men uppfyller inte riktlinjen match between the system and real 

world, där 8 problem identifierats.  

Möjliga förbättringar av studien 

Ett uppenbart sätt att gå vidare med den här studien är att utvärdera de övriga sju 

riktlinjerna, eller göra en mer omfattande utvärdering av alla tio riktlinjer. Det skulle vara bra 

att använda sig av fler utvärderare om en vill använda allvarlighetsbedömningarna, med 

minst fem utvärderare skulle det kanske kunna tas fram en sammanlagd bedömning för 

varje problem, till exempel ett medianvärde. Med tre utvärderare säger medianen inte så 

mycket. Ett problem med bedömningen 1,1,1 får samma median som ett med bedömningen 

1,1,4. Jag tycker att det har varit en bra idé att använda bibliotekariestudenter som 

utvärderare, de är kanske inte lika inlästa i ämnet som ”riktiga” experter, men de har en god 

grund och i det här fallet var de redan väl bekanta med utvärderingsobjektet. Dock tror jag 

det hade varit bra att låta studenterna utvärdera i grupp, och uppmuntra till diskussion. Till 

exempel 3-5 grupper om 2-3 personer. Det tror jag skulle ge mest resultat. 

En nackdel med den här utvärderingsmetoden kan vara att enbart nackdelar lyfts fram, 

eftersom en letar efter just problem. Revideras UBs OPAC utifrån enbart den här 

utvärderingen skulle det kunna hända att en bra aspekt råkar tas bort när ett problem 

åtgärdas. Det kan även vara bra att veta vilka funktioner som är riktigt bra och användbara, 

så att dessa kan lyftas fram lite extra. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Instruktioner utvärdering 

Den här sortens utvärdering går ut på att ett antal experter (det är ni!) går igenom hemsidan 

som utvärderas och noterar alla användarvänlighetsproblem de hittar.  

Skriv ner alla problem ni hittar, skriv också varför ni tycker det är ett problem. Ni behöver 

inte alls skriva så mycket, en kort mening räcker gott och väl! (Men vill ni skriva mer så får ni 

såklart) Exempel ”det här gör användaren förvirrad”, ”det är besvärligt att ta sig till den här 

funktionen, risk att användaren ger upp”. 

Skicka in listan med problem till mig, så ska ni sen få bedöma hur allvarliga alla problemen 

är. Detta kommer göras på en skala på 0-4 och kommer troligtvis gå väldigt snabbt. Jag gör 

en enkät på nätet (google forms) där det bara är för er att klicka i erat omdöme. 

Det är viktigt att utvärderingarna görs individuellt så ni får inte diskutera med varandra 

medan ni gör dem. Däremot är det bara att fråga mig om ni har några funderingar om 

vadsomhelst!  

TACK för hjälpen!  

  

Vad ska utvärderas? (se även bilder i slutet av dokumentet) 

Det är UBs sökfunktion ni ska kolla på, alltså: 

Förstasidan (själva sökrutan som finns där) 

Träfflistan när du gjort en sökning 

          Sökalternativen på sidan av träfflistan 

          (kom även ihåg avancerad sökning/ny sökning/bläddra i alfabetiskt index) 

Sidan för avancerad sökning 

Själva katalogposten för objekt 

  

Vad ska ni kolla efter? 
Det har tagits fram en samling riktlinjer för att göra det enklare att göra en sån här 

utvärdering, så att en vet vilka brister en ska kolla efter. Den här listan har egentligen tio 

riktlinjer men jag har val ut fyra.1  

Match between the system and real world – sidan bör kommunicera på användarens språk, 

med ord, fraser och koncept som användaren känner igen, samt framställa information i en 

naturlig och logisk ordning. 

Aesthetic and minimalist design – sidan bör innehålla dialog som är relevant för användarna 

                                                           
1 Är någon nyfiken på dom andra riklinjerna eller så, så finns det en lista här. Här finns även den engelska 
originalbeskrivningarna av kriterierna.  http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 

http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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och som de behöver, överflödig information gör viktig information mindre synlig. 

Flexibility and efficiency to use – Acceleratorer, som den nya användaren inte ser, kan ofta 

skynda på interaktionen för en van användare, så att sidan kan tillgodose behoven hos både 

nya och vana användare. Tillåt användarna att skräddarsy ofta använda funktioner. 

Visibility of system status – sidan bör hålla användarna informerade om vad som händer, 

genom lämplig feedback inom rimlig tid. 

Mer kortfattat så är det alltså det här ni ska kolla efter: 

 språket på hemsidan ska vara sådant som användarna förstår 

 det ska inte vara onödigt mycket information 

 funktioner för att göra användandet mer effektivt ska funka smidigt (t.ex. 

avancerade sökalternativ) 

 hemsidan ska vara tydlig med sin ”status” (t.ex. om en sökning misslyckas ska det 

vara tydligt vad som har hänt, användaren ska inte behöva klura ut det själv) 

Om ni hittar ett problem som ni är osäker på om det faller inom ramen för något av de här 

kriterierna så kan ni ta med det ändå, jag får hellre in för många problem än för få! 

  

Här har ni några uppgifter ni kan använda er av för att gå igenom sidan om ni vill. (De täcker 

inte in allt, men tänkte det kan underlätta för er att komma igång) 

Hitta en bok om intervjumetoder som finns på medicinska biblioteket. 

Hitta en bok av George R.R Martin, utgiven 1998. 

Hitta en bok om kvinnors liv på 1800-talet. 

Hitta information om kvinnors liv på 1800-talet, som finns tillgänglig online. 

Hitta en artikel om zombies från tidigast 2000 men senast 2010. 

Genom att använda det alfabetiska indexet, hitta material om ost. 

”Uhm, jag letar efter en bok, den hette typ ’fabler man inte bryr sig om’ eller ’sagor man inte 

borde bry sig om’… Kan du hitta den åt mig?” 

 

TIPS 

Prova att sök på olika sätt, inte bara det du brukar använda själv. 

Tryck på ALLA (relevanta) KNAPPAR. 

Vad händer om du gör fel? Om du inte visste själv att du hade t.ex. stavat något fel eller 

tryckt på fel knapp, hade du kunnat lista ut det? 

Försök tänka bort dina bibliotekariekunskaper, fundera på om alla hade förstått de begrepp 

som används. 

Tänkt på att den här sidan används av både förvirrade nya studenter som inte vet vad dom 
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håller på med, och forskare som vill kunna göra jätteexakta sökningar. Båda grupperna 

borde kunna använda sig av sidan på ett okej sätt.  

De här bilderna gör det kanske lite klarare vilka delar av hemsidan ni ska kolla på. 
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