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1 Inledning 

Vårt ämne är utvärdering av användarvänlighet och användbarhet i databaser. 

Användarvänlighet och användbarhet är viktigt sett ur flera olika perspektiv. Utvärdering av 

databaser är något som biblioteksvärlden idag behöver känna till och själv behärska. Bland 

annat vid upphandling av databaser måste bibliotek veta vad de ska kräva av utvecklare och 

leverantörer av bibliotekssystem. Att databaserna ska fungera bra är i själva verket en fråga 

om att biblioteken ska kunna uppfylla sitt demokratiska mål jämlik tillgång till information. 

Detta är det främsta argumentet för utvärdering av databaser.  

Forskare menar att designen av användargränssnitten, det vill säga det som användaren 

ser av systemet, är särskilt viktig i allmänt tillgängliga system eftersom den starkt påverkar 

effektiviteten när medborgarna ska söka information.1 Användargränssnittet måste passa flera 

olika typer av användare som alla har olika erfarenheter av att använda informationssysstem. 

Många tränas inte att använda programmet annat än när de just ska söka information. Det är 

därför viktigt att de är lätta att använda och att de är självinstruerande.2 Forskning visar också 

att utvecklare av bibliotekskataloger är väl medvetna om användargränssnittets avgörande 

betydelse för användarna, men att användarna ändå tycks ha en undanskymd roll i 

utvecklandet av systemen. Det närmaste användarna kommer systemutvecklingen tycks vara 

genom bibliotekariernas möte med systemutvecklarna.3 En annan insikt är att 

systemutvecklarna verkar ha alltför liten kontakt med den forskning som görs i ämnet 

människa-datorinteraktion, och att de inte följer vad teorin säger om testning av system, 

nämligen att systemutveckling bör ske med användaren i centrum, delaktig i utvecklingen 

genom intervjuer och observationer.4 

Utifrån sådana resultat kan man ifrågasätta vad forskning i ämnet tjänar till om dess 

resultat ändå inte når dem som har makt över skapandet av systemen. Vi menar att det faktum 

att användarna nästan uteslutande representeras av bibliotekarier gentemot systemutvecklarna 

är ett faktum som förpliktigar. Det innebär ett ansvar för berörda bibliotekarier att skaffa sig 

erfarenhet om användarnas möte med systemen för att kunna representera användarna i 

upphandlingsprocessen, samt att hålla sig à jour med forskningen kring människa-

datorinteraktion för att kunna sätta in sina erfarenheter i ett större sammanhang. Vi vill dock 

                                                 
1 Rowley, Jennifer, 1998, "Towards a Methodology for the Design of Multimedia Public Access Interfaces", 

s. 157f. 
2 Rowley, 1998, s. 155. 
3 Ahlander, Anna & Lundberg, Karin, 1998, Systemutvecklare och OPAC. Tankar i teori och praktik. 
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hävda att bibliotekarier har potential för en ställföreträdande funktion i 

upphandlingsprocessen. Därmed inte sagt att vanliga användare inte behövs i 

utvecklingsprocessen. Men bibliotekarierna har erfarenhet som den vanliga användaren inte 

kan erbjuda: de har mött många användare och har en sorts informell statistik över hur olika 

användare reagerar i möte med systemet.  

Om de demokratiska argumenten för användarvänlighet och användbarhet inte skulle vara 

tillräckliga så finns även krassa ekonomiska argument att anföra. Ett system som är känt för 

att vara användarvänligt och användbart torde sälja mer och därför blir det lönsamt att sträva 

efter dessa egenskaper. 

Denna uppsats undersöker två artikeldatabaser, ArtikelSök och Mediearkivet, för att 

utvärdera användarvänligheten och användbarheten för olika användare. Syftet är att se om 

databaserna kan bidra till att biblioteken förverkligar sitt mål demokratisk tillgång till 

information. Frågor vi ställer för att ta reda på detta är hur ArtikelSök och Mediearkivet 

tillgodoser olika användargruppers behov vid informationssökning och vilka förändringar i 

databaserna som skulle vara önskvärda för olika grupper av användare. Ett ytterligare syfte är 

att sammanställa en lista över kriterier för utvärdering av system. För detta syfte tillkommer 

frågeställningen vad man bör ha i åtanke vid utvärdering av system. 

                                                                                                                                                         
4 Ahlander & Lundberg, 1998, s. 61f. 
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2 Forskningsöversikt 

Vårt uppsatsämne, utvärdering av databaser, kan närmast inordnas inom forskningsområdet 

som rör informationsåtervinning, närmare bestämt forskningen kring människa-

datorinteraktion, kallad MDI. Detta forskningsområde har en typiskt tvärvetenskaplig karaktär 

och hämtar näring från så skilda ämnen som teknisk vetenskap och psykologi. Att olika 

ämnen får bidra och komplettera varandra inom MDI ser vi som ett tecken på att sund 

öppenhet präglar forskningsområdet, men även som en garanti för att resultaten kan få 

giltighet som sträcker sig utanför den egna sektorn. Vi har försökt skapa en forskningsöversikt 

över området utifrån texter med olika inriktning, även om det dock ska sägas att de tekniskt 

orienterade texterna är i numerärt underläge. Forskningen inom området är huvudsakligen 

brittisk och amerikansk, men vi har ansträngt oss för att även utnyttja svenskt material. 

Angränsande forskning om IT och demokrati med relevans för uppsatsen presenteras också.  

För att få en allmän introduktion och bakgrund till området har vi använt oss av Carl 

Martin Allwoods Människa-datorinteraktion. Ett psykologiskt perspektiv (1998). Boken 

behandlar användbarhet och användarvänlighet i datorsystem och beskriver hur människans 

tanke- och minnesprocesser har betydelse för interaktionen med datorer. Allwood menar att 

MDI-forskningen kännetecknas av att den försöker lösa ett verkligt problem i samhället, 

nämligen hur förbättringar kan göras i interaktionen mellan människan och datorn. MDI-

forskningen är därmed främst tillämpningsorienterad, men det utesluter inte att MDI-

forskningen även bidrar till grundforskning, menar Allwood, bland annat genom att vår 

förståelse för olika aspekter av människors tänkande i komplexa situationer fördjupas.5 

Allwood har fungerat som inspiration till ett antal undersökningskriterier om hur systemen 

bör anpassas till användarna, men även varit viktig vid tecknandet av de teoretiska 

utgångspunkterna. En likaledes allmänorienterande bok är Information Seeking in the Online 

Age. Principles and Practice (1998), i vilken Andrew Large, Lucy A. Tedd och Richard J. 

Hartley ger såväl teoretiska som praktiska perspektiv på informationssökning.  

Utveckling och utvärdering av system och användargränssnitt är föremål för intensivt 

studium inom MDI-forskningen. Walt Crawfords text ”The Online Catalog in the Real World. 

Making the Necessary Compromises” (1991) behandlar konkurrerande ideal vid produktion 

av bibliotekskataloger och har varit av största betydelse för uppsatsen. Den har inspirerat till 

en tematisering av undersökningen och även bidragit med undersökningskriterier. Texten tar 

                                                 
5 Allwood, 1998, s. 133ff. 
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upp ett antal eftersträvansvärda ideal vid systemutveckling, och visar hur idealen kan stå i 

motsättning till varandra. Gränssnittsforskaren Ralph E. Johnsons text ”A Consumer’s Guide 

to User Interface Design” (1991) behandlar en mängd aspekter på användargränssnittsdesign 

och har också gett oss många värdefulla undersökningskriterier. Andra texter om 

systemutveckling som lånat oss kriterier är Charles R. Hildreths text “General Introduction; 

OPAC Research. Laying the Groundwork for Future OPAC Design” (1989) och Nathalie N. 

Mitevs text ”Ease of Interaction and Retrieval in Online Catalogues. Contributions of Human-

Computer Interaction research” (1989). Ytterligare artiklar som vi använt är Rittbergers 

artikel "Measuring Quality in the Production of Databases" (1996) där utvärdering av 

databasers kvalitet behandlas, och Andrew Buxtons och Lesley Trenners artikel "An 

Experiment to Assess the Friendliness of Error Messages from Interactive Information 

Retrieval Systems" (1987) som diskuterar hur felmeddelanden bör utformas.  

Svenska avhandlingar inom ämnet som kan nämnas är Magnus Lifs Adding Usability. 

Methods for Modelling User Interface Design and Evaluation (1998) och Per Levéns 

avhandling Kontextuell IT-förståelse (1997). Lif behandlar metoder för bättre 

användargränssnitt och menar att användaren bör involveras i gränssnittsutvecklingen. Levén 

skildrar hur användargränssnittsforskningen har förändrats från 1950-talet och framåt, och 

menar att fokuseringen har lämnat hårdvara och programmeringsuppgifter till förmån för 

användaren. En uppsats som tillför intressanta perspektiv på systemutveckling och 

utvärdering är Elin Ahlgrens och Therese Gustavssons Utvärdering av automatiserade 

bibliotekssystem. En jämförelse mellan teori och praktik (1997), som studerar skillnaden 

mellan hur utvärdering av bibliotekskataloger ska göras enligt teorierna och hur de genomförs 

i praktiken. De kommer fram till att utvärdering rekommenderas av litteraturen i mycket 

högre grad än vad som verkligen sker i praktiken.  

Praktiska utvärderingar av system är ett medel till kunskap om hur användare och system 

interagerar. En praktisk studie som här kan nämnas är Maret Winqvists uppsats Bibliotek på 

nätet – några aspekter på elektroniska biblioteks användbarhet och användarvänlighet. 

(1999), från vilken vi har hämtat en del kriterier gällande användarvänlighet och 

användbarhet. Som en praktisk utvärdering av system vill vi också beteckna föreliggande 

uppsats. 

Ytterligare en typ av texter som vi har använt i undersökningen är kravspecifikationer för 

databaser. Kravspecifikationer definierar krav inför en upphandling och är ett medel för 

kommunikation mellan köpare och säljare av system. Kraven gäller till stor del vad 

användaren ska kunna göra i databasen och hur hon ska bemötas av den. Nancy Fjällbrant och 
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Cliff Weinmann är auktoriteter vad gäller anskaffande och utvärdering av bibliotekssystem, 

och vi har använt två kravspecificerande texter av dem, Strategisk planering för ett 

automatiserat bibliotekssystem med kravspecifikation för Chalmers tekniska högskolas 

bibliotek (1989) och Utvärdering av bibliotekssystem – BIBS (1990). En kravspecifikation av 

nyare årgång som vi använt är Ultunabibliotekets A Computerised Integrated Library System 

For The Swedish University of Agricultural Sciences. Request For Proposal (RFP) (1998). 

Kravspecifikationerna kan inte sägas utgöra forskning i sig. Vi menar dock att de är viktiga 

för forskningen kring utvärdering att beakta, eftersom de dokumenterar vad som i praktiken 

verkligen efterfrågas hos system. 

En annan riktning inom MDI tillämpar användarstudier för att studera hur verkliga 

användare interagerar med systemen. En forskare som ägnat sig åt användarstudier är Preben 

Hansen som i texten ”Evaluation of IR User Interface Implications for User Interface Design” 

(1998) redogör för hur befintliga www-gränssnitt utvärderats med hjälp av användarstudier. 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning användarna behövde hjälp för att 

lösa de förestående uppgifterna. I magisteruppsatsen Faktorer som påverkar 

slutanvändarbeetende. En kvalitiv intervjustudie av tio användare vid Astra Hässles 

forsknings- och utvecklingsavdelningar (1999) använder Lars-Håkans Herbertsson 

användarintervjuer för att få reda på vilken effekt olika inslag i systemen har på olika 

användare. 

En mer matematisk, kvantitativ form av utvärdering som tidigare var den gällande formen 

för utvärdering kan representeras av Jonas Gilberts och Morgan Palmqvists magisteruppsats 

Artikelsökandets vägar - utvärdering av en bibliografisk databas (1998). I uppsatsen 

redovisas mätningar av sökningars effektivitet i ett av våra undersökningsobjekt, ArtikelSök, 

genom att relevansbedöma resultaten av olika sökstrategier. Studien har dock ingen 

anknytning till föreliggande uppsats, eftersom fokus för vår utvärdering snarare är vilka 

möjligheter och vilken hjälp olika användare möts av i databaserna, och vi inte heller går 

tillväga på detta kvantitativa sätt. En annan magisteruppsats som studerar återvinningssystem 

ur ett logiskt-matematiskt perspektiv är Per Ahlgrens uppsats Logikbaserade 

återvinningsmodeller (1996). Ahlgren studerar olika modeller som kan ligga bakom ett 

informationssystem och visar hur de alla har olika typer av logik som grund. Ett mer känt 

exempel inom samma logisk-matematiska riktning är C.J. van Rijsbergens klassiska verk 

Information Retrieval (1979) där författaren ger en introduktion till modeller över olika 

informationsåtervinningsprocesser samt visar hur system kan utvärderas. Texterna inom 
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denna riktning har givit oss viss orientering i kvantitativ utvärdering, men är dock inte 

relevanta för uppsatsen. 

Annan forskning som varit viktig för genomförandet av uppsatsen är den som anlägger 

olika demokratiska perspektiv på IT och försöker tolka vad den informationsteknologiska 

utvecklingen innebär för olika grupper i samhället. Denna forskning beskriver interaktionen 

mellan människa och dator utifrån större samhälleliga perspektiv. Här kan nämnas en mycket 

aktuell demokratiutredning där Anders R. Olssons delskrift Elektronisk demokrati (1999) 

ingår. Olsson hävdar att IT har en fantastisk potential för en utökad samhällsdemokrati. 

Varnande röster finns också, och däribland kan nämnas Michael Perelmans bok Class 

Warfare in the Information Age (1998), som behandlar IT-utvecklingens innebörder för olika 

sociala klasser. Han menar att det klassuppdelade samhället är en bromsande faktor för en 

positiv informationsteknologisk utveckling, och att klassamhället reproduceras när 

information ersätter kapital som maktfaktor. Ola Larsmos och Lars Ilshammars net.wars. 

Kampen om nätet (1997) ifrågasätter också informationsteknikens påstådda välsignelser, och 

menar att IT i själva verket kan öka klyftorna i samhället. Olika samhälleliga perspektiv på 

den informationsteknologiska utvecklingen ges också i boken Cyberspace Divide. Equality, 

Agency and Policy in the Information Society (1998).6 

Forskning kring särskilda samhällsgrupper finns också. Alison Adams bok Artificial 

Knowing. Gender and the Thinking Machine (1998) belyser datorer ur ett genusperspektiv. 

Hon hävdar att datortekniken inte är könsneutral utan att dess sätt att resonera liknar den 

manliga, västerländska rationalitetens. En uppsats som utreder barnens speciella behov vid 

interaktion med datoriserade bibliotekskataloger är Linda Mauthes och Malin Sköns 

magisteruppsats Pippi på OPAC. En litteraturstudie om automatiserade bibliotekskataloger 

för barn (1998).  

De nämnda texterna om demokrati, IT och olika samhällsgrupper har kommit till nytta 

vid tecknandet av våra utgångspunkter, och Mauthe och Sköns texter har dessutom även 

kunnat bidra med kriterier till undersökningen. 

 

                                                 
6 Red. Loader, Brian D. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 

Vi utvärderar artikeldatabaserna ArtikelSök och Mediearkivet utifrån kriterier som rör 

användarvänlighet och användbarhet, för att ta reda på hur databaserna fungerar för olika 

användargrupper: vana, ovana och eftersatta användare. Vårt antagande är att databaserna kan 

förbättras åtskilligt, speciellt för att möta ovana och eftersatta användares behov. Syftet är att 

ta reda på om databaserna kan hjälpa biblioteken att förverkliga det demokratiska målet fri 

och jämlik tillgång till information för alla samhällsgrupper. Detta är särskilt relevant att 

undersöka hos databaser förekommande på offentliga bibliotek där demokratisk tillgång till 

information är ett uttryckligt mål. Vi vill sätta in utvärdering av databaser i en samhällelig 

kontext med demokratiska värderingar som central princip, och därför står grupper som ovana 

och eftersatta användare i fokus för intresset. Ett ytterligare syfte är att göra en 

sammanställning över viktiga kriterier vid utvärdering av system. Frågeställningar vi vill 

kunna besvara med uppsatsen är därför: 

  

• Vilka aspekter bör man tänka på vid utvärdering av system? 

• Hur tillgodoser ArtikelSök och Mediearkivet olika användargruppers behov vid 

informationssökning?  

• Vilka förändringar i databaserna skulle vara önskvärda för de olika 

användargrupperna?  

 

Det är inte givet vilka aspekter av ett system som ska utvärderas. Resurserna tillåter inte heller 

att utvärderingar täcker alla relevanta aspekter, utan man tvingas välja var man ska lägga 

tyngdpunkten i utvärderingen. Man kan säga att det går en skiljelinje mellan undersökningar 

som vill utvärdera hur effektiva sökningarna i ett system är, och de som främst vill utvärdera 

hur användare och system kommunicerar med varandra. Problemet med utvärderingar av 

sökeffektivitet är att de gör anspråk på att kunna säga något exakt om hur uttömmande och 

spetsiga sökningar i ett system är. Bedömningar av sökeffektivitet kräver ett stort underlag 

och relevansbedömning av varje framsökt post. Därför anser vi att en utvärdering av 

sökeffektivitet inte kan vara en mindre del av en undersökning, utan på egen hand bör utgöra 
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själva undersökningen om den ska ge pålitliga resultat. Vi har av detta skäl valt att 

koncentrera oss på kommunikationen mellan användare och system, och lämnar 

sökeffektivitet därhän.  

Vi har valt att studera databaserna ArtikelSök och Mediearkivet, som båda förtecknar 

tidnings- och tidskriftsartiklar. Anledningen till att vi valt just dessa databaser som 

undersökningsmaterial är att vi funnit dem särskilt lämpade att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Genom att databaserna erbjuder aktuella tidnings- och tidskriftsartiklar 

erbjuder de något som endast kan återfinnas i ett begränsat antal svenska databaser, nämligen 

systematisk sökning efter aktuell debatt. Bokbeståndet på ett bibliotek räcker inte till vid 

sådan sökning och då är användarna hänvisade till artikeldatabaser som dessa. Databaser är 

visserligen ingen garanti för systematiska sökningar, men de ökar förutsättningarna avsevärt. 

Databaserna fyller alltså ett unikt behov. Denna möjlighet till systematisk sökning efter 

aktuell debatt anser vi vara av betydande demokratiskt värde. Just för att databaserna är 

sådana potentiella verktyg för demokratin måste det krävas att mötet med användarna 

fungerar på ett demokratiskt sätt, det vill säga att databaserna tillgodoser olika 

användargruppers, inte minst eftersatta gruppers behov vid sökning.  

Vi föredrog att studera liknande databaser för att lätt kunna ställa dem mot varandra i en 

jämförelse. ArtikelSök och Mediearkivet innehåller som nämnts liknande material. Att vi 

ändå inte valt att jämföra Mediearkivet och PressText som ofta förekommer tillsammans och i 

ännu högre grad liknar varandra - de är fulltextdatabaser medan ArtikelSök är en bibliografisk 

databas - beror på att det ligger ett större intresse i att jämföra två databaser som innehåller 

liknande material men som bjuder på olika slags funktionalitet. Olikheter i funktionalitet i de 

undersökta databaserna kan leda till ett större ifrågasättande och intressantare resultat i 

undersökningen. Förutom de nämnda databaserna finns inte många andra med samma syfte, 

åtminstone inte som är tillgängliga utifrån allmänna bibliotek. Valet av undersökningsmaterial 

var därför naturligt för oss.  

Ytterligare en orsak till vårt val av material är att det kring ArtikelSök och Mediearkivet 

oss veterligen endast finns en aktuell utvärdering, och det är den redan nämnda utvärderingen 

av sökeffektivitet i ArtikelSök, Artikelsökandets vägar.7 Att två stora och nationellt spridda 

databaser som dessa inte har genomgått mer av utvärderingar som förmedlats till den 

                                                 
7 Gilbert, Jonas & Palmqvist, Morgan, 1998. Efter sökning i LIBRIS Websök, BURK-sök och Disa via 

WWW på termerna "mediearkivet” och ”artikelsök” konstaterade vi att endast denna relevanta träff kunde 
återfinnas. Vi reserverar oss dock för att det förstås kan ha förekommit utvärderingar eller jämförelser av 
databaserna internt inom respektive organisation. 
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intresserade allmänheten är motivering nog för vår undersökning. Vi anser det nämligen 

rimligt att det kring alla viktiga databaser finns kritiska utvärderingar och analyser tillgängliga 

för både yrkesverksamma inom fältet och en intresserad allmänhet. 

Anledningen till att vi valt att begränsa oss till två databaser är den tidsmässiga aspekten, 

det vill säga att vår kvalitativa undersökning med sammanställning av andras och egenhändigt 

skapade utvärderingskriterier är ett stort, tidskrävande arbete som i en kvantitativ 

undersökning inte skulle behövt vara lika omfattande. Vi anser att det är nödvändigt att ha ett 

stort antal undersökningskriterier för att belysa så många aspekter som möjligt av databaserna. 

Inledningsstadiet av utvärdering inom varje kriterium kräver vidare särskild uppmärksamhet 

eftersom ramar då skapas för hur tolkningen av resultat inom kriteriet ska ske. Därmed är inte 

själva undersökningen mindre krävande. Det är alltså tillräckligt för vår undersökning att 

behandla två databaser. 

 

Definitioner av centrala begrepp  

 

Det existerar många namn på den företeelse vi funnit viktig att utvärdera: Informationssystem, 

informationsåtervinningssystem, IR-system, dokumentåtervinningssystem, system, databaser, 

artikeldatabaser och bibliografiska databaser respektive fulltextdatabaser är några tänkbara 

namn. Termerna bibliografiska databaser och fulltextdatabaser är dock inte möjliga att 

använda på båda databaserna. ArtikelSök är nämligen en bibliografisk databas, medan 

Mediearkivet är en fulltextdatabas. En bibliografisk databas innehåller endast förteckningar 

över dokument, medan en fulltextdatabas innehåller själva dokumenten. Fulltextdatabaser 

möjliggör därför att användaren kan söka på alla ord som förekommer i själva artiklarna eller 

böckerna, medan traditionella bibliografiska databaser innebär att man endast söker i 

förteckningarna som skapats utifrån artiklarna eller böckerna. Vi har i uppsatsen valt att 

omväxlande använda termerna system, databas, artikeldatabas och - bibliografisk databas 

respektive fulltextdatabas. Orsaken till att vi har valt att växla mellan olika termer är att 

fenomenet belyses ur olika synvinklar och att det därmed blir naturligt med olika begrepp.  

Vad gäller ordval angående datatermer, som Internet, webbplats och webbläsare, har vi 

valt att använda Svenska datatermgruppens rekommendationer för att i största möjliga mån 

använda svenska uttryck.8  

                                                 
8 "Ordlista, version 16", 1999, http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html 
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Vidare tänkte vi diskutera några definitioner av problematiska begrepp i uppsatsen. Det 

första begreppet är användargränssnitt. Enligt en modell inom MDI kan ett 

användargränssnitt teoretiskt delas upp i olika beståndsdelar: 

 

• användarens mentala modell av hur systemet fungerar 

• systemets kommunikationssätt 

• användarens tillgängliga sätt för att kommunicera med systemet9 

 

Definitionens andra och tredje punkt, som definierar användargränssnitt som det sätt på vilket 

system och användare kommunicerar, stämmer väl överens med vår egen användning av 

begreppet, men vi skulle ändå vilja komplettera definitionen genom att kontrastera 

användargränssnitt mot sökmöjligheter. Användargränssnitt blir då allt i systemet som inte har 

med själva databasens underliggande filer att göra. Detta innebär att användargränssnitt är 

användarens tillgängliga söksätt, systemets information till användaren och systemets design. 

Ett annat centralt begrepp i uppsatsen är användarvänlighet. Trenner menar att med 

användarvänlighet i system avses vanligen: 

 

• att systemen är lätta att använda 

• att de servar icke-experter och noviser 

• att de bemöter användarna vänligt10  

 

Trenner är dock inte helt nöjd med denna sammanfattning av användarvänlighet, utan vill 

komplettera med en egen definition: “A UF [user friendly] computer system allows users to 

perform desired tasks without frustration and provides a range of features and functions which 

help each individual user to optimize his, or her, efficiency.”11 I vår användning av begreppet 

skriver vi under på denna definition av användarvänlighet som betonar att alla användare ska 

kunna arbeta vid datorn utan frustration och dessutom vara så effektiva i sina arbetsuppgifter 

som de förmår. Sådan friktionsfri användning av systemet för alla individer anser vi dock 

kräva att systemen speciellt kompenserar brister hos användare som är ovana vid systemet 

                                                 
9Eriksson, Mikael,1997, "Hur är ett användargränssnitt uppbyggt" s. 12-13. 
10 Trenner, Lesley, 1987, "How to Win Friends and Influence People. Definitions of User-friendliness in 

Interactive Computer Systems", s. 99ff. 
11 Trenner, 1987, s.105. 
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eller har speciella behov. Användarvänlighet utgör just denna kompensation. Ju svagare man 

är som användare, desto större betydelse får inslag av användarvänlighet i systemen. 

Vad gäller begreppet användbarhet vill vi först bereda plats åt Allwoods definition av 

begreppet. Han menar att det finns fyra viktiga faktorer som bestämmer ett programs 

användbarhet, och de är:  

 

• anpassning 

• användarvänlighet  

• användaracceptans  

• användarkompetens12 

 

Med anpassning avses om programmens funktioner är utformade på ett sätt som följer 

strukturen hos den uppgift som användaren ska lösa. Användarvänlighet kan handla om att 

datorn ska vara tillgänglig, att användaren har fungerande program, att svarstiderna är rimliga 

och att individualisering är möjlig, till exempel är det bra om det finns olika nivåmöjligheter. 

Hjälpresurser är också en betydande del av användarvänlighet. Med användaracceptans avser 

Allwood att användarna måste vara positivt inställda till programmet och vilja lära sig det, 

annars är risken stor att det uppstår felaktigheter och att uppgiften tar längre tid att lösa. Med 

användarkompetens avses att användaren måste besitta tillräckliga kunskaper och färdigheter 

för att kunna samarbeta med datorn.13 

Allwoods användbarhetsbegrepp är snarast ett idealtillstånd som kan uppstå mellan 

människan och datorn om allt stämmer. Det handlar om interaktion mellan användare och 

system och därför är användbarheten av situationsbunden natur. Definitionen är intressant och 

har sitt största värde i att den sätter in användbarheten i ett större sammanhang. Vi tycker 

dock att definitionen är diffus och fokuserar för mycket på användaren. Vi håller inte heller 

med Allwood om att något hierarkiskt förhållande råder mellan användarvänlighet och 

användbarhet, utan ser snarare begreppen som två jämförbara storheter. När vi själva 

använder begreppet användbarhet är det i en mer avgränsad bemärkelse med fokus på själva 

systemet. Med användbarhet avser vi inslag i systemen som effektiviserar interaktionen 

mellan användare och system genom att erbjuda arbetsmässiga och tidsmässiga genvägar. 

                                                 
12 Allwood, 1998.  
13 Allwood, 1998, s. 11 ff. 
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Ofta kan dock dessa inslag av effektivitet bara utnyttjas av erfarna användare eftersom 

inslagen ofta naggar användarvänligheten i kanten. 

Läsaren kanske undrar hur förhållandet mellan användarvänlighet och användbarhet kan 

se ut i verkliga system, och vi tydliggör därför vår uppfattning om detta förhållande i figuren 

nedan.  

                 

             Hög användbarhet 

 

 

System A  System B 

      
      
Låg användarvänlighet    Hög användarvänlighet
      
      
  System C  System D  
    
   

   
 

               Låg användbarhet 
 

Figur 1: Figuren visar hur förhållandet mellan användarvänlighet och användbarhet kan se 
ut i olika system enligt författarna. System A, B, C och D utgör olika kombinationer av 
användarvänlighet och användbarhet. 

 

 
Användarvänlighet och användbarhet skissas i figuren som två variabler, som inte går i 

motsatt, men ej heller i exakt samma riktning. Olika system kännetecknas av olika 

kombinationer av dessa egenskaper. System B har hög användarvänlighet och hög 

användbarhet. Förhållandet är idealiskt, men inte helt lätt att uppnå i ett system. System C 

däremot har brister både vad gäller användarvänlighet och användbarhet. System A har hög 

användbarhet men låg användarvänlighet, medan system D har hög användarvänlighet men 

låg användbarhet. 

Ytterligare begrepp som ofta förekommer i uppsatsen är vana, ovana, och eftersatta 

användare. Med vana användare menar vi användare som har stor erfarenhet av 

informationssökning, och som därför inte är beroende av användarvänlighet i systemen, utan 

främst är intresserade av att systemen ska vara användbara och resultera i effektiva sökningar. 
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Med ovana användare avses användare som har liten erfarenhet av att söka information i 

databaser och som därför i första hand kan förväntas behöva stor användarvänlighet i 

systemen. Med eftersatta användare avses grupper som av sinsemellan olika anledningar har 

speciella behov i samband med användning av system, och som kan hindras att utföra sina 

uppgifter om behoven inte möts av systemen. Man kan förstås tänka sig andra indelningar av 

användare, exempelvis utifrån förtrogenhet med informationssökning, datorer respektive 

ämneskunskaper inom sökområdet.14 Sådana indelningar är intressanta för att de nyanserar 

erfarenhetsbegreppet. Att vi valt att endast tala om vana och ovana användare beror på att vi 

anser det tillräckligt för uppsatsens syfte. Vårt bidrag ligger snarast i att vi definierar eftersatta 

grupper som en användarkategori - en självskriven följd av att vi vill föra in ett 

demokratiperspektiv i undersökningen.  

Syftet med följande figur är att klargöra förhållandet mellan användarvänlighet och 

användbarhet å ena sidan och vana och ovana användare å andra sidan.  

 

Användbarhet 
 

 
 
 

 

Vana användare                 Ovana användare 
 

 

 

 

    

                  

                Användarvänlighet 

 
Figur 2: Figuren visar förhållandet mellan användarvänlighet, användbarhet, vana och 
ovana användare enligt författarna. De bredaste linjerna betyder ett starkt samband, den 
dubbla linjen betyder ett något mindre samband, och den svagaste linjen betyder ett tämligen 
litet samband. 

 

                                                 
14 Se till exempel Johnson, 1991, s. 85-86, och Ingwersen, Peter, 1992, Information Retrieval Interaction, 

för tankar om nyansering av erfarenhetsbegreppet. 
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Läsaren kan av figuren dra slutsatsen att de starkaste sambanden finns de mellan ovana 

användare och användarvänlighet, och mellan vana användare och användbarhet. Ett något 

mindre avgörande samband finns mellan ovana användare och användbarhet, även om det 

definitivt inte är oviktigt med hög användbarhet för ovana användare. Slutligen är sambandet 

mellan vana användare och användarvänlighet tämligen litet, även om många vana användare 

torde uppskatta användarvänlighet så länge det inte sker på bekostnad av användbarheten. 

Figurerna ovan har endast en definierande funktion och kommer inte att återknytas till senare 

i uppsatsen. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

 

Förståelsen för informationstekniken blir alltför ofta kontextlös och placeras inte in i ett 

samhälleligt sammanhang och dess värdesystem. Vi anser att ämnet för denna uppsats är 

viktigt framför allt ur demokratisk synpunkt och vill således knyta vår undersökning till 

demokratiska värderingar som lika tillgång till IT för alla samhällsgrupper. Demokratitanken 

är mycket central i bibliotekslagen. I 2 § nämns att folkbiblioteken ska "verka för att 

databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”.15 Vidare nämns i 8 § vikten av 

att funktionshindrade, invandrare och minoriteter ska få särskilda resurser. Till exempel ska 

folk- och skolbibliotek "erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov".16 Tanken att informationstekniken existerar i ett 

demokratiskt sammanhang är alltså stödd av lag. 

Demokrati och makt i Sverige heter huvudrapporten i en maktutredning. Den knyter 

begreppet demokrati till grundtanken om alla människors lika värde. Dock är inte demokratins 

reella innehåll självklart en gång för alla. Det är ett föränderligt begrepp som påverkas av den 

sociala- och ekonomiska utvecklingen. Utredningens definition av demokrati lyder som följer:  

 
Demokrati kan inte identifieras med flertalsstyre och kollektiva beslutsprocesser. Demokratin 
förutsätter en balans mellan den enskildes rättigheter och plikter i förhållande till kollektivitet och 
kollektivets rättigheter och plikter i förhållande till den enskilde.17  

 

                                                 
15 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, 2 §. 
16 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, 8 §. 
17 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport, SOU 1990:44, s. 11ff, 15. 
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Skyldigheter och rättigheter är alltså centrala begrepp i en demokrati. I utredningen nämns 

vikten av alla medborgares rätt till god och likvärdig information för att styrelsesättet ska 

kunna anses demokratiskt. Ju större djup och bredd i informationstillgången för medborgarna 

desto mer liknar styrelsesättet det demokratiska idealet.18 Här har onekligen alla allmänna 

bibliotek en oerhört viktig funktion att fylla. Det är vår övertygelse att biblioteken kan utgöra 

skillnaden mellan tillgång eller brist på information för många grupper i samhället. 

Enligt bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till bibliotek, och i 2 § framgår 

vidare att det inte bara handlar om tillgång till det fysiska rummet utan även till de reella 

tjänster som erbjuds, inte minst "databaserad information".19 Lagen pekar också på 

skyldigheten att se till eftersatta gruppers speciella behov. Härav följer att det är av 

demokratisk vikt att alla medborgare förstår hur databaser fungerar, för att de ska kunna ta 

fram den information de önskar. Det tycks här som en självklar och stor utmaning för 

biblioteken att se till att hjälpmedel och teknik som används inom bibliotekets ramar i 

praktiken inte diskriminerar någon på grund av nationellt ursprung, kön, ålder, utbildning, 

handikapp eller liknande.  

IT-debattörerna Ola Larsmo och Lars Ilshammar har reflekterat en hel del kring 

sambandet mellan demokrati och informationsteknik.20 De beskriver IT som en jättelik 

framväxande infrastruktur med demokratipotential, men varnar för att denna infrastruktur blir 

ytterligare en maktsfär för de redan mäktiga i samhället:  

 
Men huvudanvändningen av den nya tekniken är informationsbearbetning och - förmedling. 
Kunskap är fortfarande - och i allt högre grad - makt. Och precis som med alla andra 
infrastrukturer bottnar dess förutsättningar även denna gång i maktfrågor.21 

 

En aktuell demokratiutredning anknyter till informationsteknologins potential för 

demokratin22. Utredaren Anders R. Olsson markerar visserligen att IT i sig inte räcker för att 

öka demokratin utan att en politisk vilja att anförtro makten till folket är det avgörande. Han 

menar ändå att IT kan utgöra ett redskap för utökad demokrati. Olssons huvudtanke är att IT 

erbjuder nya former för demokratin som potentiellt skulle kunna fördjupa och bredda den, och 

diskuterar vilken form som är att föredra. Han ställer former av traditionell demokrati med 

makt åt folkets representanter mot direktdemokrati där mellanled av representanter för folket 

                                                 
18 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport, SOU 1990:44, s.37. 
19 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, 2 §. 
20 Larsmo, Ola & Ilshammar, Lars, 1997, net.wars. Kampen om nätet.  
21 Larsmo & Ilshammar, 1997, s. 9. 



 19 

är borttagna och folket självt bestämmer, till exempel genom folkomröstningar och lokala 

medborgarnätverk. Även om formerna skiljer i radikalitet så är det gemensamma för de 

beskrivna formerna att folket har kontakt med maktens representanter - eller har direkt 

beslutsmakt - via informationstekniken.23  

Trots att Olsson mest talar om hur IT borde kunna användas av medborgarna för 

direktkommunikation med maktens boningar, så är hans framställning ändå av hög relevans 

för denna uppsats, eftersom en underförstådd förutsättning för att kunna uttala sig och försöka 

påverka i en fråga förstås är att man först informerar sig: ”Samtidigt är medborgarnas tillgång 

till information om sitt samhälle/sin värld förutsättningen för en fungerande demokrati.”24 

Systematiskt inhämtande av information måste av kvantitetsskäl idag så gott som alltid ta 

vägen via databaser av olika slag, och därför är det viktigt att dessa är begripliga och 

användbara för medborgarna som söker i dem. I Olssons framställning framgår också tydligt 

att han är medveten om att tillgänglighet inte endast är av fysisk natur: 

 
Möjligheterna att med logiska avgränsningar definiera sökområdet för web-läsaren kan förfinas 
praktiskt taget hur långt som helst - här ligger svårigheten snarast i att göra alltmer avancerade 
program lätta att använda. […] Hur snabbt utvecklingen går vet ingen, men ju bättre 
sökmöjligheterna blir, desto större värde kan Internet få som politisk resurs för medborgarna.25  

 

Med inspiration från Olssons resonemang vill vi slutleda att även om människor skulle få en 

dator var till sitt hem - kan informationsteknikens former, mjukvaran, innebära inbyggda 

hinder av mental art. Ett psykologiskt, strukturellt avstånd kan fortfarande finnas människa 

och maskin emellan, vilket gör att avståndet ändå kan kännas långt. Om man vill använda IT 

som hjälpmedel för en ny typ av demokrati är det oerhört viktigt att ”de ‘elektroniska 

arenorna’ fungerar väl, att alla får tillräckliga kunskaper om hur de kan användas […]”.26 

Att invandrare diskrimineras idag vad gäller tillgång till informationsteknik och 

information bekräftas av rapporter i medierna. Några nyligen publicerade tidningsartiklar 

visar på svårigheterna för invandrare att utnyttja digital information. En artikel som 

presenterar ny statistik visar att mycket färre invandrare än infödda svenskar i 

Stockholmstrakten använder Internet.27 Lars Ilshammar som intervjuas i artikeln menar att för 

att kunna leva i vårt komplicerade samhälle och ta del av demokratin måste man veta hur man 

                                                                                                                                                         
22 Olsson, Anders R., Elektronisk demokrati, SOU 1999:12, Demokratiutredningens skrift nr. 16. 
23 Olsson, 1999, s. 51-66. 
24 Olsson, 1999, s. 12. 
25 Olsson, 1999, s. 146. 
26 Olsson, 1999, s. 39. 
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söker information. Han säger också dystert om informationstekniken att den ”sprider sig inte 

harmoniskt i samhället utan har blivit en klass- och resursfråga”.28 Ännu dystrare varnar 

tidigare maktutredare Olof Peterson för att vi kan komma att få en ”permanent 

informationsunderklass” i samhället om vi inte ser upp. Han påminner också om 

informationstillgångens roll för människors problemlösande och förmåga att förändra 

samhället. 29 Här kan man fråga sig om inte samhället alltid haft en underklass i fråga om 

tillgång till information. Ändå vill vi hävda att vår tids utökade möjligheter att sprida och 

tillgodogöra sig information ökar samhällets ansvar för att utplåna denna 

informationsunderklass.  

En annan artikel som handlar om stadsdelars hemsidor fastlägger att hemsidorna så gott 

som alltid föreligger enbart på svenska.30 En tredje artikel anknyter till denna 

språkproblematik genom den intervjuade Louis Fayes31 åsikt att invandrarna framför allt 

utestängs från IT på grund av språket, även om det ska sägas att det lika ofta rör sig om 

engelska som svenska.32 Lars Ilshammar uttalar sig även här och menar att det existerar en 

västerländsk informationsimperialism inom IT på så vis att det är västerlandets språk, alfabet 

och kultur som används i informationstekniken. Han ger exempel på hur användargränssnitt 

bär tydliga avtryck av den västerländska kulturen. Gränssnittsmetaforerna kontoret och 

skrivbordet är ingalunda globalt självklara, hävdar han. 

Dessa tre angelägna artiklar vill vi anknyta till med några kommentarer. Vi kan fastslå att 

invandrare i mindre utsträckning än andra har tillgång till själva infrastrukturen IT och därför 

inte har samma vana att använda sådan. Vi hävdar att även när de har tillgång till IT, så finns 

andra hinder, såsom språk och kulturella egenheter inbyggda i systemen. Det gör att 

invandrare riskerar att missgynnas i systematisk sökning efter information och detta är ett hot 

mot deras seriösa deltagande i samhällslivet. 

Detta resonemang leder oss vidare till några reflektioner kring klass och utbildning. 

Michael Perelman påpekar att de sociala klasserna förr var mer tydliga - de välbekanta 

grupperna arbetare och kapitalister.33 Idag är det mer osynliga gränser mellan klasserna om 

man bara ser till folks yttre och sysselsättning. Men idag lika mycket som förr är det en 

minoritet som erhåller de höga inkomsterna och välståndet. Drömmen om att 

                                                                                                                                                         
27 Bengtsson, Tomas, ”Få invandrare kan använda nätet”, Dagens Nyheter 991109. 
28 Bengtsson, DN 991109. 
29 Bengtsson, DN 991109. 
30 Bengtsson, Tomas, ”Stadsdelars hemsidor ofta bara på svenska”. DN 991109. 
31 Louis Faye är initiativtagare till invandrarföreningen Diggante. 
32 Bengtsson, Tomas, ”Tillgång till Internet är en demokratifråga”. DN 991109. 
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informationsåldern ska innebära ett klasslöst samhälle har redan visat sig vara orealistisk, 

menar Perelman och tillägger att själva existensen av klassamhället motverkar 

informationssamhällets framväxt.  

Perelman klargör att det nya är att vi betraktar information som handelsvara, och att 

företag och myndigheter samlar och organiserar information i databaser som privat egendom. 

I företagens fall fungerar informationen ofta som en källa till makt. Lösningen är dock inte så 

enkel att man bara kan ge informationsteknik till dem som inte fått någon träning att använda 

den och tro att problemet ska lösa sig självt.34 Vad Perelman beskriver bekräftar endast 

bibliotekens viktiga uppgift att sprida information och informationsteknik till alla 

samhällsklasser.  

Vad gäller könsskillnader finns det forskning som tyder på att pojkar upplever datorer som 

intressantare än vad flickor gör, att de anser sig vara bättre på att hantera dem och att de 

upplever att datorer är mer lämpade för deras kön. Allwood, professor i psykologi, är en av 

dem som tar upp sådana studier. 35 Pojkar tenderar att intressera sig mer för maskinens 

egenskaper och formella matematiska fakta, medan flickorna är mer intresserade av vad man 

kan använda datorn till praktiskt.36 Detta styrks även av en artikel där Inger Sundelin 

rapporterar från en skola där man erbjuder flickor speciell tid framför datorerna och där de 

inte bara bli undervisade om datorns teknikaliteter. Intresset från flickorna verkar stort.37 

En förklaring till detta förhållande menar vi är miljön, det vill säga det sociala 

könsidentitetsskapandet, som har större betydelse än vad vi inser. Små barn inordnar sig redan 

tidigt i mönster som de kan läsa av i familjen de växer upp i. Små flickor influeras starkt av 

sina mammors och andra kvinnors förhållningssätt till datorer och andra maskiner eftersom 

behovet av att inordna sig i existerande könsmönster är oerhört centralt som ung individ. 

Vi måste alltså vara medvetna om att flickor eller kvinnor inte har samma datorvana och 

kanske behöver en annan presentation av informationstekniken än det motsatta könet för att 

inte skrämmas bort eller tappa intresset. Man kan invända att alla inte kan vara lika 

intresserade av IT. Det handlar dock om intresset för den teknik som redan idag, och i 

framtiden alltmer kommer att vara den kanal som ger oss tillgång till information. Därför 

                                                                                                                                                         
33 Perelman, Michael, 1998, Class Warfare in the Information Age. 
34 Perelman, 1998, s. 30-33, 133-134. 
35 Allwood hänvisar dock i sammanhanget till en studie som bestrider att skillnaderna skulle vara så väldigt 

stora. 
36 Allwood, 1998, s. 94-95. 
37 Sundelin, Inger, ”Rosa brevpapper IT-magnet”, DN 991209. 
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måste vi vara observanta på flickors och kvinnors förhållande till IT, och för deras skull se till 

att informationstekniken är så lättillgänglig som möjligt. 

Man kan även fråga sig vilka värderingar som präglar informationstekniken. Forskaren 

Alison Adam hävdar att artificiell intelligens (AI) upprätthåller könsskillnader genom 

datorsystemens sätt att resonera när de ska efterlikna olika former av mänsklig intelligens. 

Adam menar att normen i AI:s världsbild är ett maskulint, rationalistiskt subjekt, och att 

perspektivet är den privilegierade, vita, manliga medelklassens.38 Även om dessa teorier är 

något spekulativa, och inte heller lätt låter sig användas i vår undersökning, vill vi låta Adam 

påminna om betydelsen av ett kritiskt studium av vilka värderingar som finns inbyggda i 

tekniken.  

Barns speciella behov vid informationssökning tas upp av Linda Mauthe och Malin Skön.39 

De visar på följande kriterier som viktiga när barn söker litteratur: böckers läsbarhet, omslag 

samt illustrationer. Barns tänkande, menar de vidare, präglas av att de minns det specifika och 

tänker i processer eller handlingar snarare än substantiv, medan katalogerna i motsats till detta 

består av just substantiverade ämnesord. Mauthe och Skön rekommenderar att man i 

möjligaste mån utgår från barnens egna begrepp, som kan vara plats, tid, litterär form och 

böckers syfte. Bläddring i listor är lämpligt för barn eftersom det då räcker att känna igen, 

vilket är bra när man inleder en sökning eller har dåliga ämnes- och/eller stavningskunskaper. 

Fritextsökning passar bättre när man vill söka mer specifikt, och har mer ämneskunskaper och 

datorvana. Hjälpmeddelanden bör vara mycket användarorienterade och i dialogen med 

systemet bör kommandon, funktioner och presentationer av data vara konsekventa, 

förutsägbara och lätta att komma ihåg. Ikoner och bilder kan vara mångtydiga och bör därför 

kombineras med text.40 Vi vill här påpeka att Mauthes och Sköns rekommendationer i större 

eller mindre utsträckning är viktiga även för andra användargrupper.  

Vad gäller äldre användare kan man dock märka att de har vissa problem med 

informationstekniken som inte har någon riktig motsvarighet i yngre användares problem.41 

Användargränssnittet kan ha för litet typsnitt för dem som har problem med synen, och 

hanteringen av musen kräver finmotorik som hos vissa äldre användare försämrats. På 

Internet kan äldre tycka att den ofta mycket informationstäta skärmbilden är stressande. Här 

                                                 
38 Adam, 1998, s. 1-6, 127, 179. 
39 Mauthe, Linda & Skön, Malin, 1998, Pippi på OPAC. En litteraturstudie om automatiserade 

bibliotekskataloger för barn. 
40 Mauthe & Skön, 1998, s. 59-60. 
41 En av uppsatsförfattarna deltog i Seniorsurf-dagen på Huddinge bibliotek under september 1999, och 

gjorde då dessa iakttagelser. 
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måste dock bibliotekskataloger och andra seriösa databaser ha en fördel eftersom de inte har 

samma stora mängd reklam på sidorna som konkurrerar med informationen på skärmbilden. 

Ytterligare en aspekt på IT-användningen som rör äldre användare är att den i stor 

utsträckning förutsätter kunskaper i engelska, vilket äldre användare av idag ofta inte har. 

Även här klarar sig dock bibliotekskataloger och andra databaser förekommande i Sverige 

bra, eftersom interaktionen sker på svenska. Att äldre kan ha problem med musen styrks av en 

artikel om en datakurs för pensionärer där ledarna märkt att mushanteringen visat sig vara 

oväntat problematisk.42 Att datajargong också kan vara en komplicerande faktor för äldre 

användare framgår av en annan artikel om datakurser för pensionärer.43 I båda artiklarna är 

det tydligt att känslan av invigdhet är central hos de deltagande pensionärerna, när de lär sig 

att till exempel surfa. Häri ligger en viktig uppfordran om att äldre medborgare måste ges 

tillträde till informationstekniken. 

Människor med olika handikapp riskerar också att stängas ute vad gäller 

informationstekniken. Eftersom informationstekniken normalt kräver fullgod syn, god 

stavningsförmåga och förmåga att hantera mus och tangentbord, torde synskadade, 

dyslektiker och människor med olika fysiska handikapp ofta finna sig diskriminerade av 

tekniken. Detta bekräftas av ett par artiklar som tar upp hjälpmedel som ska avhjälpa dessa 

användares svårigheter.44 Det framkommer i artiklarna att synskadade behöver hjälpmedel 

som skärmläsare, talsyntes och punktskriftsdisplay, vilka läser av skärmbilden och förmedlar 

informationen till användaren. Dessutom behöver de användargränssnitt som huvudsakligen 

är textbaserade, för att skärmläsaren ska kunna läsa. Hjälpmedel som taligenkänning, vilket 

innebär att datorn styrs av rösten, är något som kan hjälpa rörelsehindrade och andra som har 

svårt att använda tangentbord. Det är en mycket viktig demokratisk fråga att användargrupper 

som dessa inte utestängs från användning av datorer, och förhoppningsvis får tekniken på sikt 

betydligt mer rimliga priser. 

Hur ska då alla dessa olika gruppers behov kunna mötas? Det är uppenbart att om 

slutprodukten bara tillåter en lösning blir det inte lätt, eftersom olika gruppers behov ibland 

kan stå i uppenbar konflikt med varandra. Vi menar dock att användargränssnitt och 

sökmöjligheter kan vara pluralistiska i så måtto att de tillåter flera lösningar parallellt. 

                                                 
42 Vallgren, Christina, ”– Jag ville se hur en dator fungerar. Gymnasieelever lär pensionärer att surfa” 

Aftonbladet 991228. 
43 Ramsten, Britt & Leykauff, Thore, ”Pensionärer surfar på nätet” Göteborgs-Posten 990909. 
44 Petterson, Maria, ”Han surfar – och är blind”, Aftonbladet 990706, och Svernström, Bo, ”Tala om smart 

dator. Nu kan du styra datorn med mikrofon”, Aftonbladet 991108. 
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Vi har försökt teckna en bild av det samhälleliga sammanhang där databaser har en viktig 

roll att spela som informationsförmedlande resurs. Faktum tycks vara att vissa grupper i 

samhället använder sig av informationstekniken i mycket lägre utsträckning än andra. Man 

kan invända att det är befängt att ändra på informationstekniken för grupper som av rädsla 

eller ointresse inte använder sig nämnvärt av den, eftersom det inte garanterar att de skulle 

använda tekniken mer för det. Vi vill dock invända att samma faktum ger anledning till 

förbättringar. Alla olika samhällsgrupper har rätt till lättillgänglig information, och vi menar 

därför att utvärdering av databaser är en demokratisk plikt. Med tanke på den tidsbrist som är 

en realitet på biblioteken, och som gör att möjligheterna till individuell uppmärksamhet och 

vägledning vid informationssökning inte är obegränsade, måste vi kräva att databaserna ska 

vara så självinstruerande och lättillgängliga som möjligt. De infallsvinklar på 

informationsteknik och olika samhällsgrupper som vi här presenterat för vi in i 

undersökningen genom relevanta utvärderingskriterier, och genom att utifrån våra resultat dra 

slutsatser för olika eftersatta användargrupper. Eftersatta grupper av intresse är som teorin 

låter ana invandrare, barn, gamla, människor med arbetarbakgrund och handikappade, 

däribland till exempel synskadade, dyslektiker och fysiskt handikappade. Kvinnor är också 

intressanta ur ett demokratiperspektiv, men de något spekulativa tankar som presenterats ovan 

låter sig inte lätt mätas och vi har därför lämnat det därhän. Det som vi skriver om ovana 

användare gäller dock i stor utsträckning för kvinnor som genom traditionella könsmönster 

inte har samma datorvana.  

I det följande presenteras ytterligare forskare och författare vars texter haft stor betydelse 

för utformningen av vår undersökning. De försöker klarlägga hur användarvänlighet och 

användbarhet kan uppnås i systemen. 

 

Crawford - nödvändiga val vid databasproduktion 

Crawford menar att det inte existerar något perfekt sätt att designa en bibliotekskatalog på, 

utan snarare flera fullgoda, sinsemellan olika sätt. 45 Att stapla alla kända positiva egenskaper 

för bibliotekskataloger på varandra i en bibliotekskatalog är ingalunda något säkert recept för 

en lyckad produkt, menar Crawford. Det är en väl avvägd helhet som ger funktionalitet, och 

detta kräver att det finns en fungerande grundidé, eller modell för systemet. Kännetecknande 

för goda modeller är att de är utvecklingsbara för systemutvecklarna och förutsägbara för 

                                                 
45 Crawford, Walt, 1991, ”The Online Catalog in the Real World. Making the Necessary Compromises”. 
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användarna. Crawfords idé om hur olika ideal konkurrerar vid produktion av datoriserade 

bibliotekskataloger utgör en naturlig ram för vår undersökning. Det Crawford säger om 

bibliotekskataloger är nämligen i mycket hög utsträckning tillämpbart på andra liknande 

databaser.46 

Crawford menar att man för att utveckla en funktionell bibliotekskatalog tvingas göra 

avvägningar mellan ideal som inte lätt låter sig kombineras. Han betonar att valen görs oavsett 

om producenterna är medvetna om dem eller inte, men att bibliotekskatalogerna har större 

chans att bli lyckade om man gör medvetna designval. Han nämner en lång lista på val och 

kompromisser som designen av bibliotekskataloger kan kräva.47 Ändå betonar Crawford att 

de idealpar han nämner bara är ett axplock av tänkbara val och kompromisser. Nedan 

redovisas de av Crawfords idealpar som funnits användbara för uppsatsens undersökning.48 
 

• Ska användargränssnittet främst vara enhetligt eller pluralistiskt? 

Här ställs frågan om systemet ska fungera olika beroende på vem användaren är. 

Nackdelen med flera användargränssnitt som skiljer sig mycket i natur är att användaren 

när hon är redo för ett svårare användargränssnitt måste lära sig ett helt nytt sätt att 

interagera med systemet. Dessutom måste användarna själva bestämma till vilken 

användarkategori de tillhör, och de kan bli förvirrade när de kommer till datorn och ett 

annat användargränssnitt är inställt, menar Crawford. Fördelen med flera skilda 

användargränssnitt är att man på ett mer genomgripande sätt kan göra anpassningar efter 

en speciell målgrupps behov. 

• Ska bibliotekskatalogerna anpassas till det lokala bibliotekets behov eller ska 

systemet följa standarder? Här gäller det huruvida systemet ska anpassas efter lokala 

biblioteks behov, eller om alla tillämpningar av systemet ska se likadana ut. Man kan se 

ett värde i att det lokala biblioteket får välja funktionalitet och användargränssnitt efter 

sina målgrupper och syften. På samma gång är det värdefullt att användare som går till 

olika bibliotek ska kunna känna igen sig i systemen, och detta kan försvåras om 

biblioteksanpassning är genomförd i allt för stor utsträckning.  

• Ska systemet kunna erbjuda enkel eller framför allt kraftfull sökning? Här ställs 

frågan om systemet ska kunna erbjuda stor avgränsning i sökning eller om det är bättre att 

användarna endast kan utföra breda sökningar, eftersom de då inte behöver förstå hur en 

                                                 
46 Crawford, 1991, s. 119-120, 125, 137. 
47 Crawford, 1991, s. 119-133. 
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databas är uppbyggd. Ju fler möjligheter till avgränsning, desto kraftfullare och flexiblare 

blir sökningen, men samtidigt blir den också mer komplex och svårbegriplig.   

• Ska man prioritera anonymitet eller utökad funktionalitet för användaren? Detta 

idealpar gäller huruvida det är viktigare för användaren att få vara anonym i systemet eller 

att få tillgång till funktionalitet anpassad efter sina individuella behov. Systemet blir 

förstås mer användbart om användaren i systemet får tillgång till utökad funktionalitet, 

men en del sådana operationer kräver att användaren uppger sin identitet. Detta kan ta tid i 

anspråk och påverka användarens förtroende för bibliotekets respekt för individens 

anonymitet.  

• Ska skärmbilden främst vara ren eller innehålla fullständig information? Här gäller 

det hur mycket och vad skärmbilden ska innehålla. Användare bör inte få för mycket 

information serverad inom en och samma skärmbild. Samtidigt bör alla tillgängliga 

alternativ visas för att kommas ihåg, och situationen förklaras tillräckligt för användaren.49  

 

Vi använder Crawfords uppställning som indelning för utvärderingskriterierna i 

undersökningen. Dessutom lägger vi själva till följande idealpar: 
 
• Ska designen främst vara konsekvent eller flexibel? Här gäller det om layout, färg och 

form ska vara ett medel för att skapa igenkännande eller framför allt användas för att 

markera förändringar, samt om användaren har möjlighet att ändra design efter behov. 

Konsekvent design underlättar för användaren att orientera sig i systemet, medan 

flexibilitet i design ger möjlighet att påkalla användarens uppmärksamhet och möjligheter 

för användaren att göra önskvärda anpassningar. 
 
För att återknyta till tidigare resonemang gällande användarvänlighet och användbarhet bör 

förtydligas att de kompromisser som görs mellan idealen ovan får konsekvenser för 

användarvänligheten och användbarheten för olika användargrupper. Om kloka val görs kan 

systemen få hög användarvänlighet och användbarhet. Sambandet är dock inte så enkelt att 

varje ideal kan knytas till en viss användargrupps behov, eller till användarvänlighet 

respektive användbarhet uteslutande.  

Texten är inte helt ny och de tekniska förutsättningarna har ändrats en hel del sen den 

skrevs, vilket kan vara en orsak till att vi har en mer optimistisk syn än Crawford gällande 

                                                                                                                                                         
48 Crawford använder inte i alla stycken samma begrepp som vi för att rubricera idealparen, men innehållet 

stämmer överens med hans framställning. 
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vilka önskvärda egenskaper som går att kombinera. Emellertid medger vi gärna att vissa 

egenskaper verkligen står i reell motsättning till varandra och vill ansluta oss till Crawfords 

problematiserande uppställning som i allra högsta grad har aktualitet än idag.  

 

Johnson - användaren i centrum 

Johnson menar att ett användargränssnitt som är perfekt för alla användargrupper inte 

existerar.50 Riktigt lyckade användargränssnitt kan endast uppnås om man riktar sig till en 

speciell målgrupp, menar Johnson. På grund av att systemen kan skifta mycket i utformning 

är det viktigt att köparen av ett system utvärderar dess användargränssnitt. Systemutvecklarna 

å sin sida måste ha de tänkta användarnas behov och förmåga för ögonen, annars blir 

användargränssnittet inte bra hur många specialiteter man än tillför systemet. Samtidigt som 

ett användargränssnitt alltid måste utvärderas utifrån specifika användarkategorier så har olika 

användargrupper mycket gemensamt. Johnson nämner tre huvudprinciper för god 

användargränssnittsdesign:  

 

• ha en god grundidé om strukturen  

• ge användaren befälet  

• anta användarens perspektiv51 

  

Johnson menar att god användargränssnittsdesign måste byggas kring en tydlig grundidé om 

hur systemets funktionalitet ska gestaltas för användaren. Denna idé modelleras med fördel på 

företeelser som användaren redan känner till, eftersom man då drar nytta av kunskap som 

användaren redan har. Ett vanligt exempel är kortkatalogen som modell för hur den 

datoriserade katalogen fungerar. Idén bör hållas så enkel och konsekvent som möjligt för 

användarens skull. Ett enkelt system med en tydlig struktur är att föredra framför ett avancerat 

men ostrukturerat system, menar Johnson. Vad som innebär enkelhet måste dock ses från fall 

till fall, det kan vara att splittra upp en komplex funktion på begripliga delfunktioner, men 

också motsatsen, att sammanföra flera detaljerade funktioner till en lättbegriplig övergripande 

funktion.52 

                                                                                                                                                         
49 Crawford, 1991, s.120-132. 
50 Johnson, Ralph E., 1991, ”A Consumer’s Guide to User Interface Design”. 
51 Johnson, 1991, s. 79-80. 
52 Johnson, 1991, s. 80-82. 
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Användaren bör vidare få känna att hon har befälet, menar Johnson, och för det krävs att 

systemet tydligt visar upp grundidén i systemets design. Inslag som ger användaren en känsla 

av kontroll är att omedelbara status- och felmeddelanden ges och att god online-

dokumentation erbjuds. Användaren ska också kunna få hjälp var som helst i programmet. 

Hjälptexterna ska vara välskrivna och ska möjliggöra att användaren kan slutföra sina 

uppgifter. Att minimera mängden detaljerad information som användaren måste hålla i minnet 

är också viktigt eftersom användare är betydligt bättre på att känna igen än att minnas 

information, hävdar Johnson. Detta kan genomföras genom listade alternativ som användaren 

får välja ifrån och genom skärmbildslayout som tillåter att man visar två olika typer av 

information samtidigt så att man inte behöver skifta mellan olika skärmbilder. Eventuella 

formella krav, ordning och form på det som ska skrivas in bör definieras och varje skärmbild 

bör ges en titel så att användaren alltid vet var hon är.53  

Ett annat inslag som Johnson menar ger användaren en känsla av kontroll är att systemet 

är konsekvent. Det är dock ett svåruppnåeligt ideal som kräver att man slagit fast vilka 

principer som ska gälla. Samma kommando ska betyda samma sak i varje del av programmet, 

och en konsekvent vokabulär i alla systemets delar minimerar antalet nya begrepp som 

användaren måste lära sig. Central information ska alltid visas på samma sätt. Vidare ska 

onödiga tekniska detaljer döljas för användaren och enbart kommuniceras på användarens 

språk för att inte förvirra.54  

Johnsons tredje princip är att anta användargruppens perspektiv. Detta kan bland annat 

göras genom att datajargong, biblioteksjargong eller annan jargong som kan få användaren att 

känna sig dum eller frustrerad bannlyses. Man ska också försöka förstå användarens 

antaganden om vilken information som kan återfinnas i systemet och komma ihåg att saker 

kan ge olika signaler till olika grupper. Det handlar mycket om att förstå användarnas olika 

behov och egenskaper och att minnas att användaren har en uppgift att lösa. Vissa uppskattar 

främst enkla användargränssnitt, medan andra kan vara mer intresserade av 

användargränssnittets effektivitet och att det går att kundanpassa, och vara beredda att lägga 

ner lite tid på att lära sig systemet.55 

Johnson nämner vidare några användargränssnittsinslag som han anser är speciellt 

lyckade. Menyer är bra för att de endast kräver att man känner igen och inte behöver komma 

ihåg. De är bra speciellt för ovana användare, men även för vana användare när de ska 

                                                 
53 Johnson, 1991, s. 82-83. 
54 Johnson, 1991, s. 82-84. 
55 Johnson, 1991, s. 85-86. 
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använda delar av programmet som de sällan använder. Det är dock viktigt att menyerna inte är 

för stora eller för små och att de har väl valda namn och en logisk organisation. Menyer kan 

dock sinka vana användare som helst använder sig av kommandon, så det idealiska är 

användargränssnitt som tillåter menyer och kommandon samtidigt. Johnson pekar även på 

möjligheten att möta olika användares behov genom att ha flera användargränssnitt, bestående 

av andra språkversioner, speciella användargruppsversioner av meddelanden, och olika nivåer 

för olika användare.56 

Grafik kan underlätta betydligt för användaren och ge henne den nödvändiga känslan av 

kontroll. Färg kan användas för att fånga användarens uppmärksamhet, speciellt vid 

statusändringar och för att visa samhörighet mellan saker som annars är utspridda på skärmen. 

Att erbjuda skräddarsydda användargränssnitt innebär att användaren kan ändra eller lägga till 

saker inom användargränssnittet. Det kan exempelvis gälla menytermer, funktionstangenter, 

kommandonamn eller meddelanden, och kan göra att användare med olika vokabulärer kan 

samexistera i systemet. Att ändra systemet på detta vis torde främst vara ett alternativ för 

expertanvändare, men expertanvändare kan också ställa in användargränssnittet åt olika 

användargrupper som inte själv kan göra det. 57 

Johnson menar att omfattande utvärderingar är resurskrävande, men att de är på sin plats 

om systemet har en central funktion i organisationen eller ska användas av många användare. 

Vi gör direkt reflektionen att en publik databas på ett bibliotek måste sägas uppfylla båda 

dessa kriterier. Johnson menar också att resurser för att kompensera för ett icke-funktionellt 

system vida övergår kostnaderna för upphandling och att utvärdering därför är av största 

vikt.58 Vi kan inte annat än hålla med om sådant långsiktigt tänkande, men tror att det ibland 

saknas där beslut tas om upphandling av databaser. 

Johnsons förtjänst är att han bidrar både med övergripande ideal och uttolkningar av 

deras praktiska innebörd. För undersökningens del har vi framför allt funnit tillämpningarna 

av Johnsons tre principer användbara. Det står dock uppenbart att Johnson huvudsakligen 

talar om ovana användares behov när han presenterar sina principer. Det torde vara uppenbart 

att ett åskådligt men alltför enkelt system kan ha mycket låg användbarhet för vana 

användare. För alla användargrupper är god användargränssnittsdesign inte lika viktig, eller 

snarare råder inte samma ideal för användargränssnittsdesign för alla användare.  

 

                                                 
56 Johnson, 1991, s. 87-89. 
57 Johnson, 1991, s. 89-93. 
58 Johnson, 1991, s. 92. 
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Allwood - psykologiska aspekter på människa-datorinteraktion 

Viktigt är också att söka definiera användarens egenskaper. Människan är till sin natur något 

mer konstant än de ständigt vidareutvecklade systemen - något som borde kunna uppmuntra 

tillvaratagande av kunskaper om det mänskliga tänkandet. Allwood beskriver allmänna 

psykologiska teorier om tänkande och minne som vi anser relevanta som bakgrundsteckning 

till människans umgänge med datorn, och de presenteras i det följande.  

Allwood beskriver det mänskliga minnets kontextberoende natur, det vill säga att det 

aktiveras av sammanhang som liknar inlärningssituationen.59 Därför är det en fördel med ett 

konsekvent upplägg och en enhetlig, visuellt tydlig design, till exempel genom att man 

genomgående ger vissa sorters information samma grafiska form och placering inom 

skärmbilden. När vi får en ny skärmbild framför oss, konkurrerar ny information med den 

från tidigare skärmbild. Viktig information bör därför upprepas och inte krävas av 

användarens minne. Vidare förmedlar Allwood resultat som visar att människans 

korttidsminne har begränsat utrymme, och därför inte bör belastas med alltför många 

informationsenheter.60 Enheterna kan vara olika stora, det vill säga bestå av olika mycket 

information. Det är nämligen i användarens tänkande som det avgörs vad som ska utgöra en 

enhet. Om flera olika saker genom användarens tänkande sammansmälts till en enda enhet får 

hon mer plats över i korttidsminnet för de återstående antal enheter som korttidsminnet kan 

klara av att hantera. Detta är vad som oftast uppstår vid större erfarenhet av någonting. 

Genom att skapa större sammanhängande enheter av förståelse för ett datorprogram kan man 

ge användaren större möjligheter att vid ett och samma tillfälle ta in mer information.61 

Ett annat kognitivt knep som Allwood nämner är analogiskt tänkande - att tänka i 

liknelser. Analogiskt tänkande innebär att användaren utnyttjar kännedom om en företeelse 

inom ett bekant område för att förstå något inom ett nytt område, till exempel ett 

datorprogram. Förutsättningen för att man ska kunna göra liknelsen mellan det bekanta och 

det okända fenomenet är förstås att det verkar föreligga en stor likhet där emellan. Oftast 

används analogier från närliggande områden, till exempel kan den datorovana ofta låna från 

skrivmaskinssammanhang eller andra delar av samma program som man använder. En trend 

har varit att utnyttja vardagsobjekt för analogier. Skrivbord med attiraljer är vanliga som 

analogier vad gäller ordbehandling, och analogin arkivet förekommer ofta gällande databaser. 

                                                 
59 Allwood, 1998. 
60 Det är uppenbart att begreppet enhet är problematiskt. Storleken och naturen hos informationsenheterna 

är inte exakt definierbara, och detta diskuteras också av Allwood. 
61 Allwood, 1998, s. 28ff. 
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Men analogiskt tänkande kan också ge fel slutledningar, när likheterna inte är så 

genomgående som användaren tror. Negativa effekter av analogiskt tänkande är till exempel 

olikheter mellan olika datorprogram, det vill säga om man har lärt sig en funktion i ett 

program förväntar man sig att det ska se likadant ut i ett annat program och gör därför fel. 

Analogiskt tänkande finns också kring språk och kommunikation. Användaren kan förvänta 

sig att konventioner för naturligt språk ska gälla. När programmets språk sedan skiljer sig från 

naturligt språk kan det leda till att användaren drar fel slutsatser.62   

Det är oerhört viktigt, anser Allwood, att försöka förstå användarnas förkunskaper och 

möta dem i arbetet med datorer, eftersom förkunskaperna styr så mycket i förståelsen av ett 

systems funktioner. Här inträder genast problemet att användare kan skilja i förkunskaper. 

Variabler som användarnas intressen, utbildningsnivå, arbetserfarenhet, datorerfarenhet, 

motivation och personliga egenskaper har betydelse för förståelsen. Allwood menar vidare att 

det finns allmänna skillnader mellan nybörjare och experter gällande kognitiva förmågor och 

motivation. Han förklarar en del av skillnaderna mellan nybörjare och experter med att 

experterna har mer innehållsrika enheter i sitt minne kring förståelsen av datorprogrammen, 

medan nybörjare ofta fastnar i en mängd detaljer. Nybörjare känner också mer obehag över 

gjorda fel, medan experterna experimenterar sig ur fel. Det ska dock sägas i sammanhanget att 

nybörjare inbördes utgör en mycket mer heterogen grupp än experterna.63 

Allwood påpekar att om man har utvecklat ett abstrakt, generaliserande tänkande kring 

datorsystemet är det en tillgång när man ska göra nya saker, eftersom det innebär att man kan 

dra egna slutsatser om systemet. Vidare är förmågan att göra bedömningar av vad uppgifter 

kräver och vilken förmåga man har att lösa dem en fördel även i mötet med datorprogram. 

Allwood menar att människor med naturvetenskaplig och teknisk erfarenhet kan ha fördelar i 

interaktionen med datorn, eftersom de har större träning i de förmågor som krävs. Ett exempel 

är att användare med låg formell slutledningsförmåga har svårt för formulerandet av 

sammansatta sökkommandon, eftersom det kräver visst logiskt tänkande. Abstrakt logiskt 

tänkande är dock inte något som kan begäras av alla användare i samma utsträckning och 

därför bör programmen sträva efter att kompensera användarnas brister i kognitiv förmåga. En 

positiv motivation hos användaren, menar Allwood, spelar dessutom en betydande roll för 

resultaten. Dessvärre kan vissa användare ha låg motivation för allt som rör teknik. Detta 

leder förstås ofta till sämre resultat i interaktionen med datorn.64  

                                                 
62 Allwood, 1998, s. 38ff. 
63 Allwood, 1998, s. 44ff, 92. 
64 Allwood, 1998, s. 29, 49f, 94f. 
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Denna sammanfattning av Allwoods tankar om det mänskliga tänkandet och dess 

konsekvenser i interaktionen med IT anser vi bekräfta att informationstekniken inte på något 

vis existerar i ett neutralt vakuum utan reproducerar redan existerande mönster av starka och 

svaga gruppers ställning i samhället. Detta gäller åtminstone så länge datorsystemen inte 

tillräckligt kompenserar människans brister.  

Vi kan märka att många likheter råder mellan Allwoods, Crawfords och Johnsons idéer 

om användarvänlighet och användbarhet. Här kan nämnas svårigheten att skapa ett system 

som är lämpligt för alla användargrupper, kravet på en tydlig tanke bakom systemets design, 

samt betoningen av användarperspektivet. Detta är en tydlig indikation på att det råder 

konsensus om många frågor som rör systemdesign.  

 

Några ytterligare forskare har bidragit med tankar kring användarvänlighet och användbarhet. 

Hildreth menar att ett vanligt problem för användare är att det blir för många misslyckade 

sökningar med inga träffar alls eller icke hanterbara träffmängder. Användare känner också 

ofta osäkerhet vad gäller navigering. Inte sällan är användarna obekanta med systemets 

ämnesindexering, vilket gör att de inte kan matcha söktermer med systemets ämnesvokabulär, 

och dessutom uppstår ofta missförstånd och förvirring gällande olika sökmetoder.65  

Vidare brister systemen ofta vad gäller att tillhandahålla ämnesord, servera alternativa 

termer samt utföra alternativa sökmetoder när en sökning misslyckas. Det är också alltför 

ovanligt att systemen leder användaren från en framgångsrik sökning på fritextterm till de 

motsvarande ämnesorden eller klassifikationskoderna som relaterat material är inordnat 

under. Bibliografiska poster erbjuder sällan tillräckligt mycket information, som exempelvis 

innehållsförteckninger, abstracts och recensioner, för att användaren ska kunna avgöra om 

materialet är användbart. System relevansrankar inte heller alltid resultaten vid stora 

träffmängder och möjliggör inte heller utforskande bläddrande i länksystem av poster utifrån 

de poster användaren funnit.66 Vi kan inte annat än hålla med Hildreth om systemens brister 

på dessa punkter, och använder många av hans synpunkter i vår utvärdering. 

Mitev delar in hjälpmedel som är viktiga för informationsåtervinning i lingvistiska, 

navigationsmässiga och semantiska hjälpmedel.67 De lingvistiska hjälpmedlen kan vara 

automatisk stavningskorrektion och automatisk sökning på ordstammar. Navigationsmässiga 

                                                 
65 Hildreth, Charles R., 1989, “General Introduction; OPAC Research. Laying the Groundwork for Future 

OPAC Design”, s. 16.  
66 Hildreth, 1989, s. 18. 
67 Mitev, Nathalie N., 1989, ”Ease of Interaction and Retrieval in Online Catalogues. Contributions of 

Human-Computer Interaction research”. 
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hjälpmedel kan innebära att det från relevanta poster som framsökts med naturligt språk 

länkas till andra poster via ämnesord. Semantiska hjälpmedel är inslag som baksidestext, 

innehållsförteckning och kapitelrubriker i dokumentbeskrivningen. Det kan också vara bra att 

kunna använda klassifikationsscheman för att utöka sökningen.68  

Mitevs idéer kommer väl till pass i undersökningen. Åter kan det noteras att flera viktiga 

slutsatser kring användarvänlighet och användbarhet går igen i texterna. Rittbergers har dock 

funnit tre aspekter som är viktiga vid produktion av databaser som inte nämnts tidigare: 

 

• Omfång. Med omfång menas att alla relevanta dokument eller objekt som kan anses ha 

med ämnet att göra ska finnas representerade i basen. Det kan även handla om geografisk, 

språklig eller tidsmässig täckning. 

• Bredd. Här avses vilka dokumenttyper som databasen innehåller, till exempel 

tidningsartiklar eller monografier. 

• Aktualitet. Med det avses hur lång tid det tar från publikationstillfället tills dess att 

dokumentet är sökbart i databasen.69 

 

Vår reflektion är att representation av relevanta dokument torde vara svår att mäta eftersom 

det kräver en insatthet i ämnesområdet, och innebär mycket arbete.  

Vi har ovan tydliggjort de teoretiska utgångspunkterna för vår utvärdering. Vi använder 

oss av några texter av äldre datum, vilket vi vill försvara med att dessa texter i högsta grad 

fortfarande äger giltighet, och att vi läst texterna med urskiljning i de fall då dokumenten varit 

tidsmärkta.

                                                 
68 Mitev, 1989, s. 145-147. 
69 Rittbergers, 1996, s. 26-27. 
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4 Material och metod 

Material 

 

Nedan följer en kort presentation av ArtikelSök och Mediearkivet och skillnader och likheter 

dem emellan. Databaserna innehåller samma slags material, nämligen tidningar och 

tidskrifter. Som vi nämnt skiljer de sig dock åt på en väsentlig punkt. ArtikelSök är en 

bibliografisk databas medan Mediearkivet är en fulltextdatabas. ArtikelSöks och 

Mediearkivets olika natur har säkerligen delvis att göra med att databaserna till viss del 

skapas i olika läger, inom ramen för olika yrkestraditioner. Det är troligt att utformningen av 

bibliografiska databaser i stor utsträckning påverkas av människor med biblioteksanknytning 

medan fulltextdatabaser hör samman med utvecklingen kring Internet och i större utsträckning 

skapas av folk som besitter allmän datakunskap utan att nödvändigtvis vara knutna till 

biblioteksvärlden. En mer krass orsak till skillnaderna mellan databaserna torde vara 

ArtikelSöks och Mediearkivets olika förhållanden till tidnings- och tidskriftsägarna. 

Mediearkivet står närmare ägarna än ArtikelSök gör, och inkluderar långt färre tidningar och 

tidskrifter, vilket gör det ekonomiskt möjligt för dem att erbjuda artiklar i fulltext.70  

ArtikelSök ägs av det kommersiella företaget Bibliotekstjänst (BTJ). Vad gäller 

uppdatering skriver BTJ att en artikel under normala omständigheter ska bli sökbar inom en 

vecka efter publiceringstillfället. ArtikelSök har drygt en miljon poster och inkluderar 

material från cirka 500 löpande tidskrifter och 30 dagstidningar. Databasens registrering 

startade 1952 men det är enbart material från och med 1979 som finns sökbart. För äldre 

material hänvisas till den tryckta utgåvan. Då en del tidskrifter har lagts ner under årens lopp 

är det i själva verket betydligt fler tidskriftstitlar än 500 som finns sökbara. ArtikelSök har en 

årlig tillväxt med ungefärligen 60 000 poster. Databasen är avgiftsbelagd och finns bara att 

tillgå på de bibliotek som har skrivit avtal med BTJ. Det går dock bra att mot en avgift 

abonnera även som privatperson.71 

Mediearkivet ägs tillsammans av Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet 

och har enligt uppgift daglig uppdatering. Mediearkivet har mer än två miljoner poster från 

                                                 
70 "Vem äger mediearkivet?", 2000?, http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/info/info.jhtml#vanliga. 

Mediearkivet ägs av några av de tidningar som databasen utgörs av. Dock äger alla leverantörer till Mediearkivet 
upphovsrätten till sitt material. 

71 "Allmän presentation”, 2000, http://www.btj.com/prodinfo/databas/asok/intr.html 
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åtta tidningar, två tidskrifter och Sveriges Radio Dagens Eko.72 Artiklar finns sökbara från 

och med 1994.73 Även den här databasen är avgiftsbelagd men sjukhusbibliotek, länsbibliotek 

och kommunala bibliotek kan enligt företagets hemsida teckna förmånliga avtal med 

Mediearkivet eftersom deras leverantörer i dessa fall ställer sitt material till förfogande utan 

någon kostnad. Syftet med det är att folkbibliotekens besökare ska ha möjlighet till 

kostnadsfri användning. Även här kan privatpersoner abonnera mot en kostnad.74 

 

Metod 

 
I vårt arbete med att ta fram ett fungerande utvärderingsverktyg för undersökningen har vi 

stött på en rad metodologiska problem, som kan förmodas vara av allmän giltighet för 

utvärdering av databaser och därför behandlas här. 

Vi vill undersöka systemens sökmöjligheter och användargränssnitt ur det 

användarperspektiv som vi presenterat i vårt teoriavsnitt: vad systemen kan erbjuda vana och 

ovana användare, och speciellt olika eftersatta grupper av ovana användare vad gäller 

användarvänlighet och användbarhet. Det är dock inte självklart hur man ska mäta detta. 

Några tänkbara metoder för att utvärdera databaser är att granska systemets manualer, utföra 

egen testinteraktion eller testsökningar i databaser, analysera loggars statistik, det vill säga att 

analysera databasens automatiskt registrerade användning, eller att genomföra 

användarstudier via enkäter, intervjuer eller så kallad deltagande observation, det vill säga att 

sitta med när användare söker och interagerar med systemet. Att granska manualer anser vi 

vara vanskligt eftersom det egentligen inte behöver säga något om hur systemet fungerar i 

praktiken, och att analysera loggstatistik anser vi oss inte ha kompetens för. Valet har stått 

mellan egen testinteraktion och någon form av användargruppsstudie. Vi har valt att använda 

oss av egen testinteraktion, eftersom vi bedömer det vara en metod man kan ha relativt god 

kontroll över, något som är viktigt i en undersökning av denna begränsade omfattning. Vi 

anser att genom att kriterierna i utvärderingen berör sådant som är av vikt för de olika 

användargrupperna så kan vi möta ambitionen att ta reda på hur sökmöjligheterna och 

                                                 
72 "Information", 2000, http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/info/info.jhtml 
73 Informationen är hämtad från Uppsala universitetsbiblioteks hemsida under rubriken "Databaser på 

Carolina Rediviva", 2000, http://www.ub.uu.se/lan/ref/databas.html eftersom Mediearkivet inte lämnade den 
upplysningen på sin hemsida. 

74 "Kundinformation”, 2000, http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/bli_kund/info_bibliotek.html 
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användargränssnitten i systemen fungerar för olika användargrupper, vana och ovana 

användare, men också eftersatta grupper.  

Att man sedan dessutom kunde tänka sig någon mer direkt form av inblandning av 

användare är något vi övervägt men avfärdat av följande anledningar. Vi upplevde att våra 

begränsade tidsresurser tvingade oss att välja mellan att göra en utförlig egen utvärdering, 

eller en ytlig egen utvärdering och en ytlig användarundersökning. Vi ansåg nämligen att en 

användarundersökning skulle behöva vara omfattande för att kunna ge ett giltigt resultat. Vi 

bedömde att projektet hade större förutsättningar att bli vetenskapligt om vi koncentrerade oss 

på en väl bearbetad undersökning. Vi valde därför att genomföra egna utvärderingar baserade 

på utvärderingskriterier som tar upp olika användarperspektiv. Förutom att i undersökningen 

inkludera så många kriterier som möjligt som tar upp inslag viktiga för användargrupperna, är 

efterhandsanalysen gällande användargrupperna ett sätt att föra in användarperspektivet. 

Eftersatta grupper som vi är intresserade av är som nämnts främst invandrare, barn, gamla och 

handikappade, däribland till exempel synskadade, dyslektiker och fysiskt handikappade. 

Människor med arbetarbakgrund och kvinnor är också intressanta i sammanhanget.   

Ett problem vid egna utvärderingar är vad man ska ställa för sorts frågor till systemen och 

varifrån man ska hämta frågorna. Vi utgår i våra utvärderingar från en checklista med 

utvärderingskriterier. Kriterierna rör vad man bör utvärdera gällande återvinningssystem och 

vilka ideal som finns, alltså vad som betraktas som kvalitativt högtstående vad gäller ett 

informationsåtervinningssystem. Inspirationen till kriterierna kommer från teoretiker, 

kravspecifikationer, egenhändigt sammanställda kriterier med standarder för sökmotorer på 

Internet i åtanke, samt andra egna förslag till kriterier. I viss mån har vi även låtit oss influeras 

av andra uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi har inkluderat 

utvärderingskriterier från flera olika håll eftersom vi tror att de olika influenserna 

kompletterar varandra. Teoretikernas kriterier är generella och visionära medan 

kravspecifikationerna som ursprungligen är avsedda att vara inköpsinstrument bjuder på mer 

detaljerade och realistiskt hållna kriterier. I kravspecifikationer är det bibliotekspersonal som 

formulerar kraven på hur katalogen bör vara. Det står klart när formuleringarna på många 

ställen snarare är förfrågningar om huruvida det önskade är möjligt att genomföra tekniskt 

eller inte.75 Vi tror att idealet är ett växelspel mellan forskning och praktik, det vill säga att en 

kravspecifikation föregås av studier av aktuell forskning, och att aktuell forskning i sin tur 

studerar kravspecifikationer, och vill därför föregå med gott exempel.  

                                                 
75 Fjällbrant & Weinmann, 1989, del II s. 13-20. 
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Därtill kommer kriterier rörande standarder för Internets sökmotorer. Denna influens 

anser vi mycket viktig att ha med eftersom Internet alltmer sätter normen för hur databaser 

ska utformas. Inte minst kan användare ha mentala föreställningar om hur IR-system fungerar 

därifrån och därför är kompatibilitet med dessa system viktig. Några av företeelserna som 

kriterierna i utvärderingslistan tar upp finns ännu inte generellt i befintliga system, utan får 

snarast anses vara visionära kriterier på vad en databas skulle kunna vara. Vi anser att det är 

viktigt att en utvärdering också innehåller just visionära kriterier, eftersom den annars riskerar 

att i alltför liten utsträckning vara ifrågasättande. 

Vi kom fram till att kriterierna bör vara detaljerade för att kunna fungera som 

vetenskapliga instrument. Om kriterierna är detaljerade måste de också vara många i antal, 

annars täcker de inte tillräckligt brett. Vi har därför tagit fram ett stort antal detaljerade 

kriterier. En viktig del i arbetet har också bestått i att sålla bland kriterierna och avlägsna 

svårmätbara och alltför diffusa kriterier. Kriterierna är alltför många för att kunna redovisas 

här, och återfinns därför som bilaga (nr 1) i slutet av uppsatsen. I parentesen efter varje punkt 

i den fullständiga kriterielistan anges varifrån vi fått inspiration till respektive 

utvärderingskriterium.  

Ett problem som följer på insamlingen av kriterier och som vi fått arbeta mycket med är 

hur kriterierna ska ordnas. Indelningen av kriterier är av största vikt eftersom den avgör i 

vilket ljus resultaten ses. Vi har övervägt att gruppera kriterier utifrån användbarhet och 

användarvänlighet, utifrån sökmöjligheter och användargränssnitt, utifrån olika 

användarperspektiv och utifrån andra tänkbara indelningar, men kriterielistan har till slut 

kommit att bli uppdelad efter Crawfords par av databasideal. Vi fastnade för denna indelning 

eftersom vi anser att den på ett fruktbart sätt markerar svårigheten i att uppnå alla önskvärda 

egenskaper i ett och samma system, eftersom vissa av egenskaperna står i motsättning till 

varandra. Nedan följer idealparen som utgör rubrikerna i vår kriterielista. Under dessa 

motsatsrubriker är alla enskilda kriterier inordnade.  

 

VAD MAN KAN UTFÖRA I SYSTEMET - SÖKMÖJLIGHETER 

 

Kraftfullhet versus enkelhet i sökning 

Detta idealpar behandlar vad som är sökbart i databasen. 
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HUR INTERAKTIONEN MÄNNISKA-SYSTEM SKER - ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

 

Pluralism versus enhetlighet i söksätt  

Motsatsparet rör vilka olika söksätt som är möjliga i systemet. 

 

Fullständighet versus renhet i informationen på skärmbilden  

Idealparet handlar om vad skärmbilden ska innehålla. 

 

Flexibilitet versus konsekvens i design 

Detta idealpar rör hur medel som färg, form och placering används. 

 

MÖJLIGHETER MED SYSTEMET SOM HELHET 

 

Biblioteksanpassning versus standarder  

Motsatsparet behandlar i vilken utsträckning systemet erbjuder lokal anpassning alternativt 

följer databasstandarder. 

 

Utökad funktionalitet versus anonymitet  

Idealparet handlar om användarens tillgång till individualiserad funktionalitet och möjligheten 

till anonymitet vid användning av systemet. 

 

Vårt tillvägagångssätt vid utvärderingen har rent praktiskt inneburit att vi suttit vid varsin 

dator med varsin databas framme på skärmen, och gjort parallella bedömningar. Utifrån varje 

enskilt kriterium har vi bedömt vilka sökfrågor som ska ställas, alternativt uppskattningar som 

bör göras för att mäta kriteriet. Vi har genomgående jämfört våra bedömningar för att nå 

konsekvens i utvärderingen. I redovisningen av resultaten går vi igenom kriterier som hör till 

det ena idealet i varje motsatspar, sedan det andra idealets kriterier, och till sist ges en 

kommentar om hur systemet valt att prioritera mellan de två oftast svårförenliga idealen. 

Utifrån resultaten dras också slutsatser om hur systemen fungerar för vana och ovana 

användare, och olika grupper av eftersatta användare. 

Syftet att sammanställa kriterier för utvärdering av databaser har följaktligen mynnat ut i 

en lång förteckning över utvärderingskriterier ordnade inom olika idealpar. Vi anser att 

kriterielistans huvudsakliga förtjänster är att den dels förtecknar ett stort antal viktiga kriterier 



 39 

för utvärdering, dels att den ordnar kriterierna i en uppställning, vilket ger vägledning för hur 

enskilda resultat ska tolkas. 
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5 Undersökning 

Resultat 

 

Resultaten redovisas under de rubriker vi presenterat i teori- och metodkapitlen. 

 

 

VAD MAN KAN UTFÖRA I SYSTEMET - SÖKMÖJLIGHETER 
 

Kraftfullhet versus enkelhet i sökning 
 

Kraftfullhet i sökning: 

 

Denna kategori berör vad den underliggande databasen kan erbjuda olika användare. Det 

handlar om vilken information som läggs in i databasens filer och vad som därmed är sökbart. 

Vad gäller avgränsningar har ArtikelSök en bredare repertoar än Mediearkivet. I ArtikelSök 

kan användaren nämligen begränsa sökningen till: författare, tidskriftsnummer, konstnär, 

övriga personnamn, filmregissör, recensent, produkttyp (olika typer av recensioner), artikeltyp 

(recensioner, alla artiklar, tidningsartiklar eller tidskriftsartiklar), SAB-signatur, titel, 

kommentar, tidnings-/tidskriftsnamn, år/datum, ämnesord och ISSN. I Mediearkivet kan 

användaren begränsa sökningen till datum, källa och artikeldel (väljbara artikeldelar är rubrik, 

ingress, inledning och bildtext). I vissa källor i Mediearkivet kan man dessutom söka på 

författare, tidningsavdelning och artikeltyp (väljbara artikeltyper är intervju, ledare, debatt, 

recension).  

Dessa skillnader mellan databaserna kan delvis förklaras med att Mediearkivet är en 

fulltextdatabas medan ArtikelSök är en traditionell bibliografisk databas. Fulltextdatabaser 

saknar som nämnts ofta den struktur av databasfält som bibliografiska databaser har och som 

möjliggör många av avgränsningarna ovan. En finess med att ha databasfält som innehåller 

ämnesord, gärna med ett klassifikations- eller ämnesordssystem som grund för beskrivningen, 

är att förutsättningarna ökar för att användaren ska kunna utföra kontrollerade 

ämnessökningar. Nackdelen är att koder kan behöva läras och att ämnesordssystemets 
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vokabulär ofta ligger långt ifrån användarnas egen. I ArtikelSök som använt SAB-systemet 

för dokumentbeskrivning gäller detta.  

Mediearkivet grundar inte sin dokumentinformation på något klassifikations- eller 

ämnesordssystem, utan enbart på de ingående artiklarnas vokabulär. Fulltextdatabasernas 

fördelar är framför allt att de ger markant utökade ämnesåtervinningsmöjligheter i den 

bemärkelsen att användaren inte behöver känna till vare sig koder eller bestämda ämnesord 

för att kunna söka. Fulltextdatabaser erbjuder dock inte alltid samma omfattande möjligheter 

till avgränsningar i sökning som en bibliografisk databas erbjuder. Nackdelen med detta är att 

användaren inte med samma säkerhet kan få relevanta träffar utifrån sökorden, eftersom 

systemet plockar fram träffar utan bedömning av sammanhang. Man kan säga att 

fulltextsökning generellt utvidgar en sökning, medan fältsökning begränsar och styr 

sökningen till en preciserad del av den bibliografiska posten.  

Fulltextsökning utesluter alltså inte behovet av fältsökning utan idealet är en databas som 

kombinerar fulltext- och fältsökning, något som ännu inte görs i Mediearkivet eller 

ArtikelSök, även om Mediearkivet kan erbjuda vissa sökavgränsningar som liknar 

fältsökning. Enligt Mediearkivets egen information finns dock ambitionen att utöka dessa 

avgränsningar i sökning till att gälla fler av tidningarna.  

 

Olika gruppers behov i systemet 

Alla användare har inte samma behov av upplysningar om texterna de söker. Därför är det 

viktigt att sådan information är sökbar som är viktig för de aktuella målgrupperna. En del 

användare kan behöva söka på aspekter som andra inte är intresserade av, och kan även 

behöva mer utförlig information från databasen än andra. Vilka användargrupper är det då 

som utför avgränsande sökningar och vilka söker generellt bredare? Det är rimligt att anta att 

ovana användare håller sig mer till fritextsökning, det vill säga att man söker i den samlade 

informationen om ett dokument. Fritextsökning är grundinställningen i databaserna, något 

som är positivt eftersom det främjar ovana användare. Lika rimligt är det nog att anta att vana 

användare står för merparten av de avgränsande sökningarna, särskilt de mer specialiserade 

avgränsningarna som ArtikelSöks tidskriftsnummer, konstnär, övriga personnamn, 

filmregissör, recensent, produkttyp, SAB-signatur, kommentar och ISSN. Vi tror att 

användaren måste vara relativt bekant med systemet för att hon ska våga sig på dessa mer 

specialiserade sökningar, medan enklare avgränsningar som till exempel författare är aktuella 

även för ovana användare.  
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ArtikelSök och Mediearkivet bör, som två databaser tänkta att serva allmänheten, 

speciellt ha eftersatta grupper i åtanke. Målgruppsspecifika sökavgränsningar är centrala för 

att sann pluralism ska kunna sägas genomsyra en databas. Vi har därför prövat om det finns 

möjlighet att söka på sådant som är viktigt för några eftersatta grupper. När det gäller barn är 

det bra om de kan erbjudas att söka på till exempel läsbarhet, illustrationer och omslag, vilket 

i dessa databaser måste innebära förstasida till tidningarna och tidskrifterna.76 Resultatet är 

nedslående, för ingen av databaserna erbjuder sökning på läsbarhet eller har sökbara 

förstasidor. Vad gäller bilder har ArtikelSök inget att erbjuda. Mediearkivet har inte heller 

några bilder men bildtexterna är sökbara. En relaterad fråga är hur det fungerar att söka i 

databaserna om användaren tänker och formulerar sig i verbformer och inte i substantiverade 

begrepp, något som är kännetecknande för barn. Svaret är att man i ArtikelSök får nöja sig 

med träffar på artikeltitlarna, där även verbuttryck kan förekomma. Ämnesorden kan 

nämligen inte vara verb. I Mediearkivet går det däremot ofta lika bra att söka på verb som 

substantiv eftersom systemet söker i hela artikeltexten, och den ofta innehåller både verb- och 

substantivformer av ett ämne.  

Endast ArtikelSök kan erbjuda artiklar på annat språk, och det enbart i begränsad 

utsträckning. Om användaren vill kunna avgränsa sökningen efter artikelspråk finns dock inga 

möjligheter i databaserna annat än att söka på engelska ord, vilket inte är någon vattentät 

metod eftersom man kan få träffar på svenska ord som stavas likadant som engelska, till 

exempel dog (=hund) och dog (=avled). Dessutom kan man få träffar på engelska ord i 

svenska artiklar. Att användaren inte kan avgränsa sökningen efter språk måste ses som en 

klar nackdel för användare som föredrar engelska som artikelspråk framför svenska, inte 

minst aktuellt för människor med invandrarbakgrund som kan ha lättare för engelska än 

svenska. Användare av Mediearkivet har inte mycket att hämta i databasen om de helst vill ha 

artiklar på engelska, den innehåller nämligen inga engelska artiklar. Än mindre kan 

databaserna erbjuda artiklar på något annat språk, till exempel på något av de stora 

invandrarspråken. Slutsatsen är därför att varken ArtikelSök eller Mediearkivet är några 

invandraranpassade databaser. 

Förutom vilka sökavgränsningar användaren kan göra är det viktigt att träfflistan erbjuder 

tillräckligt mycket information för att användaren ska kunna avgöra om materialet är 

användbart. Träfflistan i ArtikelSök innehåller inga ämnesord, men erbjuder användaren att 

utifrån en enskild träff gå vidare till en traditionell bibliografisk post. För att avgöra artikelns 

                                                 
76 Mauthe & Skön, 1998, s. 59. 
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användbarhet finns i den bibliografiska posten bara det sparsamma ämnesordsfältet och 

titelfältet att döma utifrån, något som tyvärr måste anses alltför magert för alla användare. 

Ämnesordsfältets storlek är beroende av produkttyp och enskild artikels natur, recensioner har 

exempelvis inga ämnesord alls. Ibland är ämnesorden dessutom alltför allmänna för att man 

ska kunna avgöra användbarheten utifrån dem. Mediearkivets träfflistor som serverar 

artikelinledningar på cirka 40-50 ord motsvarande rubriken, ingressen och början av själva 

texten och dessutom möjligheten att gå vidare till själva artikeln, får betydligt högre betyg 

eftersom man har helt andra förutsättningar att bedöma artikelns användbarhet. Dock ska 

påminnas om att vissa grupper kan uppleva det svårt att själva bedöma relevans hos material. 

För dessa användare vore det säkerligen mycket värdefullt att få ämnesord bifogade. En 

kombination av Mediearkivets och ArtikelSöks träffpresentationer skulle uppenbarligen 

utgöra den ultimata presentationen eftersom den skulle tillgodose olika användargruppers 

behov samtidigt.  

För att förhöja hjälpen till användare som själva upplever det svårt att avgöra artikelns 

tillförlitlighet anser vi att information bör tillhandahållas, åtminstone genom att visa på vilken 

typ av tidskrift eller tidning det handlar om eller vilken typ av artikel det är fråga om. Här 

lämnar ArtikelSök mycket övrigt att önska. Information om de ingående tidskrifterna och 

tidningarna saknas i databasen. Vad gäller artikeltyp anges i träfflistan endast om det är fråga 

om ett debattinlägg. Mediearkivet gör lite bättre ifrån sig på den här punkten. Politisk färg, 

typ av källa, information om upplaga, utgivningsfrekvens samt kort kommentar om källan 

finns på separat sida. Vad gäller artikel anges i träfflistan vilken artikeltyp som föreligger: 

intervju, ledare, debatt eller recension.  

Något som ännu inte verkar vara en självklar service till användaren är tillgång till 

artiklarna, något som i högsta grad missgynnar ovana biblioteksanvändare som inte vet hur de 

ska söka fram den aktuella tidningen eller tidskriften på bibliotek. Dessutom kan inte lokala 

bibliotek garanterat tillhandahålla tidningarna och tidskrifterna i fråga. Ett idealiskt 

förhållande för användaren, om artikeln som i ArtikelSök måste kopieras av användaren själv 

eller av personal på det lokala biblioteket, vore att databasen innehöll information om vilka 

tidskrifter och tidningar som finns på vilka bibliotek. Det kunde ske genom att användaren 

utifrån artikelposten informeras om vilka bibliotek som har den aktuella tidskriften eller 

tidningen, på samma vis som idag görs i LIBRIS Websök. Ville man sedan göra det ännu 

lättare för användaren kunde möjlighet ges att begränsa sökningen till det lokala bibliotekets 

tidskrifter och tidningar. Om inget av dessa inslag kan erbjudas i databasen, borde åtminstone 

en länk till de respektive lokala katalogerna ges så att användarna själva kan ta reda på om en 
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intressant artikel finns att tillgå på det lokala biblioteket. Inga behov i denna senare del av 

informationssökningskedjan är tillgodosedda av ArtikelSök. Det finns visserligen en funktion 

för att beställa artiklar i ArtikelSök, men den kräver att man är behörig, vilket inte vanliga 

användare är. Eftersom vi anser att ett bra system bör hjälpa användaren från sökfråga till 

material i handen, får ArtikelSök utstå kritik på denna punkt. I Mediearkivet däremot erbjuds 

själva materialet för utskrift, och användaren hjälps därmed ända fram till målet. Däremot 

finns ingen möjlighet att beställa kopior, något som blir relevant ifall användaren skulle sakna 

tillgång till skrivare. Å andra sidan är det behovet kanske inte så stort eftersom få 

privatanvändare lär vara beredda att betala egen licens till databasen.  

ArtikelSök och Mediearkivet finns inte gratis på Internet. Om allmänheten fick gratis 

tillgång till databaserna utanför biblioteket skulle det utgöra en service som många kunde ha 

nytta av, men speciellt äldre med rörelsehinder och fysiskt handikappade. Om idealet att 

databaserna finns gratis på Internet ligger långt borta, borde användarna via sitt lokala 

bibliotek åtminstone kunna ansöka om att bli berättigade till lösenord till databaserna för 

användning i hemmet. Vi är medvetna om att detta kan innebära problem för biblioteken med 

tanke på vilka regler som kan finnas för licensanvändning. Här kommer fulltextdatabasens 

värde in igen för dem som är bundna till hemmet. Att kunna tillgå databasen hemifrån och 

sedan skriva ut artiklar på egen skrivare vore en fantastisk möjlighet för dessa användare. 

Möjligheter av detta slag beskrivs inte i databasernas information. 

 

Databasernas material 

Allmänna kvalitetsfrågor kring material som ska föras in i databasen är vilka dokumenttyper 

som finns representerade, hur den geografiska och ämnesvisa täckningen ser ut och hur lång 

tid det tar från publikationstillfället till dess att materialet är sökbart. ArtikelSök innehåller 

artiklar från tidskrifter och tidningar. Mediearkivets innehåll är artiklar från tidningar och 

tidskrifter samt radioprogram. Mediearkivet har dock betydligt färre tidningar och tidskrifter 

än vad ArtikelSök har.  

Efter analys kan vi vidare konstatera att ArtikelSök har en geografiskt god täckning inom 

Sverige, medan utländska tidningar och tidskrifter är nästan uteslutande engelskspråkiga. 

Även om en mångfald av ämnen finns representerade ligger den ämnesmässiga tyngdpunkten 

på samhällsvetenskap och en del humaniora. Ingen information om detta finns dock i själva 

databasen, inte ens en lista över de ingående källorna. Användaren bör definitivt få sådan 

information serverad. Om vi vänder blicken mot Mediearkivet finner vi en geografiskt 
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godtycklig täckning inom Sverige - tidningar från Sverige norr om Stockholm saknas. 

Utländsk periodica saknas också helt. Vad gäller ämnen täcks vanligen förekommande ämnen 

i dagstidningar. Facktidningar erbjuds endast inom dataområdet.  

Vidare anges inte i ArtikelSök hur ofta uppdatering av databasen sker. Det är en mycket 

allvarlig brist i en databas som förtecknar tidskrifts- och tidningsartiklar, eftersom sådana i 

särskild bemärkelse är färskvara. Enligt uppgift från Uppsala universitetsbiblioteks hemsida 

uppdateras dock ArtikelSök varje dag. Mediearkivet informerar om daglig uppdatering. Här 

bör sägas att uppdateringsfrekvensen inte är samma sak som när en artikel verkligen blir 

sökbar, eftersom uppdateringen av databasen kan släpa efter. 

Som sammanfattning kan sägas att om man med kraftfullhet i sökning avser möjligheter 

till sökprecision så uppnår ArtikelSök idealet i större utsträckning än Mediearkivet, eftersom 

dess många databasfält erbjuder mer spetsiga sökningar. Om man däremot avser uttömmande 

sökningar kan Mediearkivet erbjuda mer genom sin fulltext. Ingen av databaserna kan med 

andra ord erbjuda en kombination av uttömmande och spetsiga sökningar, och ingen av 

databaserna tillhandahåller heller tillräckliga sökavgränsningar för olika målgrupper.  

 

Enkelhet i sökning: 

 

Är sökmöjligheterna få och därmed lätta att snabbt förstå? Frågan kan tyckas långsökt. Men 

då måste man betänka hur många gånger en användare kommer i kontakt med en och samma 

databas. Om vi inte helt orimligt antar att det för många användare rör sig om enstaka 

tillfällen, ter det sig inte längre så drastiskt att önska att databasen bara ska innehålla ett fåtal 

sökmöjligheter. Det är för engångs- och sällananvändarnas skull databaserna bör vara enkla i 

fråga om sökmöjligheter. Man kan förstås invända att alla sökmöjligheter inte behöver ligga 

framme för de ovana användarna att förvirras av, men mot det kan anföras att efter en 

avancerad användning av systemet ligger ofta det mer komplicerade användargränssnittet 

kvar, och det kan vara nog för att avskräcka en osäker användare.  

I vår undersökning har vi kunnat konstatera att ArtikelSök har många sökmöjligheter. 

Likaså Mediearkivet, även om de där är något färre. Databaserna uppnår med andra ord inte 

enkelhetsidealet. 
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Kraftfullhet versus enkelhet i sökning - en sammanfattande kommentar: 

 

Det står utom tvivel att båda databaserna har prioriterat kraftfullhet framför enkelhet i 

sökning. Visserligen kan sökmöjligheterna begränsas genom val av enkelt sökformulär, men 

den ovana användaren kan inte alltid räkna med att det enkla sökformuläret finns framme. 

Ändå menar vi att databaserna gjort ett bra val eftersom det sätter mångfalden i främsta 

rummet. 

 

 

HUR INTERAKTIONEN MÄNNISKA-SYSTEM SKER - 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
 

Pluralism versus enhetlighet i söksätt 
 

Pluralism i söksätt: 

 

Pluralism i söksätt handlar om hur många olika sätt användaren tillåts söka på i en databas. Då 

avses inte bara kvantitativa skillnader, till exempel antal sökmöjligheter i olika sökformulär, 

utan även huruvida en mångfald av sökmetoder och hjälpmedel finns att tillgå för 

användargrupper med olika behov.  

Till att börja med kan det vara viktigt att kunna använda ett fysiskt hjälpmedel man 

känner sig förtrogen med för att kommunicera med databasen. Både ArtikelSök och 

Mediearkivet är utformat för att mus och tangentbord ska styra skeendet. Någon 

pekskärmsvariant av användargränssnittet erbjuds exempelvis inte. Det skulle annars kunna 

passa användare som inte förstår sambandet mellan mus och skärmbild, eller som inte har 

tillräcklig finmotorik för musrörelserna, som till exempel en del äldre och fysiskt 

handikappade. Man kan också ställa frågan om det går att klara sig helt utan tangentbordet i 

sökning, något som kan kännas tryggt för de ovana användarna. Det visar sig dock att 

tangentbordet måste användas parallellt med musklickningar i både ArtikelSök och 

Mediearkivet, åtminstone vid inskrivande av sökord. Problemet skulle kunna lösas genom att 

tillhandahålla en klickbar ämnesordskatalog liknande dem som finns i Internets kataloger, till 

exempel Yahoo. Där kan man vid behov använda musklickningar för att via länkar ta sig fram 
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till sökträffar, och behöver inte alls skriva in text via tangentbordet. Något liknande finns inte 

i våra databaser. 

Om vi byter perspektiv och fokuserar på de vana användarna som framför allt vill få 

snabba resultat, tycks det onekligen som en stor fördel om man helt kan klara sig på 

tangentbordet i sökning. Dessutom blir det mer ergonomiskt att arbeta utifrån tangentbordet 

då man inte behöver anstränga enbart ena armen i musarbete. I ArtikelSök såväl som 

Mediearkivet kan man vid behov huvudsakligen använda sig av tangentbordet, även om det 

inte alltid är det smidigaste alternativet. Det verkar alltså som om databasernas fysiska medel 

för kommunikation med databasen snarast erbjuder de ovana användarna bristfällig hjälp. Det 

är allvarligt eftersom de vana användarna generellt kan förväntas klara sig även om de inte får 

all hjälp de skulle önska, medan de ovana användarna kan bli ställda om de inte får hjälp. 

En användargrupp som behöver speciellt anpassade fysiska hjälpmedel är synskadade. 

För denna grupp behövs blindskriftstangentbord eller röstigenkänning för användarens indata 

till systemet, och taldator för utdata från systemet. Pluralism av detta slag är av stort 

demokratiskt värde. Samtidigt är det inslag som är knutna till den enskilda datorn, vilket gör 

att frånvaro av dessa hjälpmedel inte kan skyllas på ArtikelSök och Mediarkivet. Man kan 

ändå beklaga att ArtikelSök och Mediearkivet inte informerar om möjligheterna att 

komplettera databasen med hjälpmedel som dessa.  

Vidare bör skärmbilderna som grundinställning ha ett tillräckligt stort typsnitt för att 

användare med lindrigare synproblem ska kunna läsa tillfredsställande.77 Om detta inte är 

tillräckligt bör möjlighet att förstora finnas för synskadade. Även om dessa inställningar 

enklast sker på den lokala datorn bör databaserna informera kring möjligheterna. Ingen av 

databaserna ger sådan information trots att ArtikelSök och Mediearkivet har sökfält som kan 

förmodas vara för små om man har problem med syn eller finmotorik.  

 

Formulärens möjligheter 

Det är viktigt att systemet erbjuder olika svårighetsgrader i sina funktioner för att passa olika 

användare. ArtikelSök och Mediearkivet erbjuder olika svårighetsgrader endast i 

sökmomentet, och där genom att tillhandahålla skilda formulär. ArtikelSök har två formulär: 

enkel respektive avancerad sökning, och Mediearkivet har tre formulär: enkel, utökad och 

boolesk sökning. ArtikelSöks enkla formulär består av ett enda sökfält där användarens 
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sökfråga tolkas som fritextsökningar i databasens alla fält. Det avancerade formulärets tre 

sökfält har varsin rullgardinsmeny med ett urval av väljbara avgränsningar: författare, 

tidskriftsnummer, SAB-signatur, titel, tidnings- och tidskriftsnamn, år/datum, ämnesord och 

ISSN. Genom menyerna kan det man för in i sökfälten styras till riktad sökning i ett valfritt 

databasfält istället för fritextsökning som är grundinställningen. Om användaren lär sig 

kommandon kan hon både i enkel och avancerad sökning söka på avgränsningarna 

förekommande i menyerna samt göra ytterligare val: författare, tidskriftsnummer, konstnär, 

övriga personnamn, filmregissör, recensent, produkttyp, SAB-signatur, titel/kommentar, 

tidnings-och tidskriftsnamn, år/datum, ämnesord och övriga fält.  

I Mediearkivets enkla formulär som består av ett enda sökfält är valmöjligheterna ytterst 

få. Den enda inställningen användaren kan ändra är synonymsökning. Här måste vi dock 

påminna om att sökning i detta formulär ofta ger en oändlig mängd träffar, eftersom ingen 

sökavgränsning sker. I det utökade formuläret som innehåller många sökfält och 

rullgardinsmenyer kan användaren begränsa sökningen till datum, källa, artikeldel (alla delar, 

rubrik, ingress, inledning och bildtext). Ytterligare avgränsningar, nämligen till författare, 

tidningsavdelning och artikeltyp (intervju, ledare, debatt och recension) är bara tillgänglig för 

vissa källor. För dessa avgränsningar måste man veta hur man ska skriva in sökformuleringen 

i sökfälten eftersom några menyer inte tillhandahålls som hjälp, en brist som uppenbarligen 

lätt skulle kunna avhjälpas, åtminstone i fallet artikeltyp. I det booleska formuläret till sist 

råder sökmöjligheter och söksätt som är identiska med det utökade formulärets förutom att 

användaren i det inledande sökfältet kan skriva in ord med booleska operatorer mellan för att 

utföra kombinationssökningar. Ett tydligt exempel på pluralism är sättet användaren anger 

datum. Det kan anges antingen via följande fördefinierade menyer: alla, i år, senaste veckan, 

senaste månaden, förra året, eller via sökfält för inskrivande av datum där följande kan skrivas 

in: exakta datum, en/flera månader eller del av en månad. 

Kommandon kan man inte alls använda i Mediearkivet, vilket förstås är en brist för den 

vana användaren. I ArtikelSök som har kommandon, ligger bristen snarare i kommandonas 

utformning. De ter sig ologiska och långsökta. Exempelvis står /pf för filmregissör och /pr för 

recensent. Vidare kan kommandon och menyer inte kombineras i samma sökning i 

ArtikelSök. Det skulle annars kunna fungera som ett komplement för användare som kan de 

vanligaste kommandona, men vill använda menyer för de sökavgränsningar de inte känner till 

kommandon för. 

                                                                                                                                                         
77 Vi avser här en genomsnittlig skärmupplösning. Databaserna kan förstås inte kritiseras för att vissa 
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Man kan förstås ifrågasätta vilket slags formulär som är enklast för den ovana 

användaren. För många användare kan ett avancerat formulärs många sökfält och 

rullgardinsmenyer upplevas stressande medan andra användare helt säkert kan uppleva även 

det enkla formuläret som skrämmande, åtminstone om det inte bjuder på några indikationer 

om vad som ska skrivas in, som fallet är i Mediearkivet. Därav kravet att instruktion och 

exempel ska finnas vid sökfälten. 

Boolesk sökning är ett effektivt söksätt med relevans för alla användare, men mest för de 

vana användarna. Detta har med tiden blivit något av ett standardkrav man kan ställa på en 

artikeldatabas. Boolesk sökning med operatorerna och eller inte är tillgänglig i både 

ArtikelSök och Mediearkivet. I ArtikelSök kan man utföra boolesk sökning i både det enkla 

och det avancerade sökformuläret, i det senare antingen genom att skriva in sökord i två eller 

tre av sökfälten och sedan kombinera dem med ikryssningsbara radioknappar för 

och/eller/inte, eller genom att i ett enda sökfält skriva in ord med operatorerna mellan. Här har 

vi alltså ett exempel på resonemanget ovan - att sökning i det enkla formuläret ibland kan 

kräva mer av användaren. Mediearkivet har ett speciellt formulär för boolesk sökning, och det 

är endast där sådan kan utföras. Man skriver i ett enda sökfält in sökord med operatorer 

emellan. Att det krävs mer för att använda boolesk söklogik i det enkla formuläret är dåligt.  

Om användaren skriver in flera ord i ett sökfält utan någon angivelse om hur orden hör 

ihop kan systemet tolka det på olika vis beroende på grundinställning. Många databaser från 

mer traditionellt bibliografiskt håll har ett booleskt och som grundinställning, medan Internets 

sökmotorer inte sällan har ett booleskt eller som grundinställning. ArtikelSök tolkar 

förhållandet mellan orden som ett booleskt och-förhållande, det vill säga att bägge orden 

måste finnas med i träffarna. I Mediearkivet tolkas förhållandet mellan orden så att det så 

långt som möjligt ska ta fram träffar där bägge sökorden förekommer, och sedan presentera 

träffar som bara innehåller ett av sökorden. För att Mediearkivet ska tolka inskrivna ord utan 

bindeord som ett booleskt och-förhållande krävs att man skriver ut och mellan orden, och att 

det hela sker i det booleska formuläret. Inte i någon av databaserna finns i själva formulären 

angivelser om vad som är systemets grundinställning. Detta är en uppenbar brist, eftersom 

många ovana användare torde undra över förhållandet men ändå strunta i att uppsöka 

hjälptexterna där de skulle kunna finna informationen. 

Begränsningar för den booleska logiken, exempelvis gällande sökfrågans längd och 

möjlighet att använda flera booleska operatorer i samma sökfråga finns inte i databaserna, 

                                                                                                                                                         
enskilda datorer har dålig skärmupplösning. 
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vilket är glädjande för de vana användarna. Av intresse är också om man kan utföra boolesk 

sökning utan att själv behöva formulera sammansatta sökkommandon, eftersom det kan 

uppmuntra de ovana användarna att våga sig på boolesk sökning. Här har ArtikelSök mer att 

erbjuda. Där finns som tidigare nämnts sökfält med radioknappar för och/eller/inte som gör 

att användaren inte själv behöver formulera de booleska operatorerna. Användaren måste 

dock fortfarande förstå den komplicerade booleska söklogiken. I Mediearkivet måste 

användaren formulera boolesk sökning själv.  

 

Begränsningar och möjligheter gällande språk 

Ett system bör kunna erbjuda andra språkversioner, om inte av själva dokumenten, så av 

språket man söker på.78 Vägen till information får inte blockeras redan på detta stadium 

genom att användaren inte kan söka på ett språk hon förstår. Ett minimum för en databas 

förekommande i Sverige anser vi vara alternativet att kunna söka på engelska.  

Även inom ett språk kan olika språkbruk förekomma, och frågan blir då med vems 

språkbruk sökningen ska utföras. Att kunna söka på naturliga fraser i databaserna är till nytta 

för flera användargrupper som är ovana vid databaser. För att ett system ska kunna erbjuda 

denna service är det dels en förutsättning med fulltextdokument, dels krävs det att det finns 

listor på så kallade stoppord, småord som systemet ska bortse ifrån i användarens 

sökformulering. När man i ArtikelSök skriver in en naturlig fras utförs en sökning 

motsvarande boolesk och-sökning. Den booleska sökningen som inträder blir mycket lång och 

det blir därmed nästan osannolikt att den leder till en träff eftersom alla orden måste finnas 

med. Det leder till slutsatsen att sökning på naturliga fraser inte är möjlig i ArtikelSök. Att 

skriva in en naturlig fras i Mediearkivet resulterar i en sökning som plockar fram artiklar som 

innehåller så många av sökorden som möjligt. I Mediearkivets information står att man ska 

"skriva som man talar", men detta kan ge missvisande träffar eftersom systemet söker lika 

flitigt på en del av småorden som de betydelsebärande orden. Till exempel gav orden jag och 

väl många träffar, vilket kan utgöra ett problem eftersom träffar på relevanta ord då lätt 

drunknar i träffar på småord som dessa. Orsaken till detta är att stoppordslistorna inte listar 

tillräckligt många ord. Denna brist i systemen borde kunna avhjälpas med mer raffinerade 

stoppordslistor. 

                                                 
78 Johnson, 1991, s. 88-89. 
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Ofta räcker det inte med att känna till rätt ämnesord, användaren måste kunna stava rätt 

till begreppen också. Denna exakthet som systemet kräver kan verka diskriminerande för 

grupper som har problem med stavning, däribland dyslektiker och barn. Om exakt stavning 

krävs och användaren har problem med det behövs korrektionshjälp från systemets sida. 

Varken ArtikelSök eller Mediearkivet har stavningskorrektion. Vid felstavning ger de endast 

meddelande om att inga träffar återfunnits. Däremot kan Mediearkivet bidra med något som 

inte återfinns i ArtikelSök, nämligen automatisk stemming av söktermer. Det innebär att 

systemet automatiskt söker på andra böjningsformer av sökorden, till exempel kan en sökning 

på "ekonomisk" även finna "ekonomin". På så vis kan man ibland komma runt felaktiga 

former eller stavningar av ord. En annan exakthet som systemet kan kräva är att användaren 

skriver rätt i fråga om stora och små bokstäver. I båda våra undersökningsobjekt kan man 

skriva söktermer och kommandon både med stora och små bokstäver. I ArtikelSöks fall gäller 

flexibiliteten även klassifikationskoder.  

Trunkering och maskering av sökbegrepp är två sätt för användaren att undkomma 

systemets exakta tolkning om den inte är önskvärd. Vi måste dock påminna att de som bäst 

behöver detta stöd ofta är de som minst känner till att det finns eller hur man använder det. I 

ArtikelSök inträder varken höger- och vänstertrunkering eller maskering automatiskt, utan 

användaren måste själv ta initiativet. Högertrunkering kräver att användaren skriver in minst 

tre tecken, och markeras genom en asterisk som står för en eller flera bokstäver, ett exempel 

kan vara jord* för träffar på jordmån, jordkällare etcetera. Vänstertrunkering kräver att man 

skriver in minst fyra bokstäver efter tecknet. Höger- och vänstertrunkering går också att 

använda i samma sökning, ett exempel kan vara *källar* för träffar på jordkällare, matkällare 

etcetera. Maskering som används för att gardera sig angående bokstäver inuti ett ord anges 

som frågetecken. Varje frågetecken står för exakt en bokstav och vidare krävs att man inlett 

ordet med minst tre tecken, ett exempel kan vara psyk????i för träffar på psykologi eller 

psykiatri. Mediearkivet har automatisk höger- och vänstertrunkering, medan maskering måste 

anges av användaren med asterisk. I det booleska sökformuläret måste man dock medvetet 

trunkera eller maskera. En asterisk står för en, flera eller ingen bokstav medan ett frågetecken 

ersätter exakt ett tecken. Andra möjligheter som Mediearkivet erbjuder är att inom klamrar 

ange ett antal bokstäver varav en är den korrekta, att inom klamrar ange sifferintervall, och att 

genom att sätta ett tildetecken framför söktermen låta systemet söka på ord som allmänt liknar 

detta.  

 



 52 

Systemets stöd vid sökningar 

Vi går sedan vidare och utvärderar hur systemen reagerar när användaren väl börjat söka. En 

viktig fråga är om systemet tillskjuter stöd automatiskt, eller om användaren själv får 

framkalla hjälp vid behov, något som är speciellt relevant att utvärdera för ovana användares 

skull. Ett vanligt problem är att sökningen resulterar i alltför få eller inga träffar. I denna 

situation utför ArtikelSök inte några alternativa sökmetoder. Den enda responsen består i ett 

meddelande om att inga träffar återfunnits. Systemet vidtar följaktligen varken automatiska 

åtgärder eller ger åtgärdsförslag till användaren. I Mediearkivet finns såvida man inte väljer 

bort det automatisk stemming, och även automatisk sökning på synonymer till sökorden. 

Träffar som genererats genom stemming och synonymsökning presenteras tillsammans med 

de mer exakta matchningarna mot sökformuleringen, och kan vid begränsat antal träffar på 

exakt sökformulering vara till mycken nytta för användaren. Närliggande träffar erbjuds också 

i Mediearkivet genom valet Sök liknande artiklar som finns länkat från de enskilda artiklarna. 

Automatisk sökning på viktiga ord i frasen vid utebliven frasträff är ett annat inslag i 

Mediearkivet. Mediearkivet har betydligt mer att erbjuda användaren på denna punkt. 

Systemet ska också idealiskt kunna leda användaren från en framgångsrik sökning på 

fritextterm till de motsvarande ämnesorden eller klassifikationskoderna som relaterat material 

är inordnat under. I ArtikelSök finns ingen sådan hjälp och i Mediearkivet finns endast det 

redan nämnda valet Sök liknande artiklar, som ger en ny träfflista. Mediearkivet opererar 

dock uppenbarligen endast utifrån termer förekommande i artiklarna, och går inte via något 

formaliserat ämnesordssystem. Man kan också tänka sig att användaren kunde hamna i 

alfabetiskt index om exakt matchning av sökformulering inte kan uppnås, men varken 

ArtikelSök eller Mediearkivet har sådana index tillgängliga för användaren.  

Om systemet inte automatiskt utför alternativa sökmetoder, är det då möjligt för 

användaren själv att utvidga sökresultatet? I ArtikelSök tvingas användaren själv vara 

tillräckligt företagsam för att komma på idén att lägga en bra träffs ämnesord på minnet inför 

en ny sökning. Det är alldeles för mycket begärt av både ovana och vana användare. 

Mediearkivet kan i alla fall erbjuda sök liknande artiklar-alternativet som endast kräver en 

musklickning. Relevansen hos de länkade artiklarna i Mediearkivet är dock ofta relativt 

mindre än den hos artiklar i ArtikelSök man hämtat fram utifrån samma ämnesord som de 

ursprungligen framsökta. Några möjligheter att använda klassifikationsscheman för att utöka 

sökningen och återvinna andra poster återfinner vi i alla fall inte i något av systemen.  
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Ett lika vanligt problem, som speciellt ovana användare torde råka ut för, är alltför stora 

träffmängder. Här är frågan vilken åtgärd som vidtas av systemen. ArtikelSök har mindre än 

Mediearkivet att erbjuda, eftersom Mediearkivet erbjuder relevansrankning som ett medel att 

hantera de stora träffmängderna. ArtikelSök serverar träffar i ungefärlig omvänd kronologisk 

ordning (senast inlagda visas först). Mediearkivets rankning utgår ifrån hur många av 

sökorden eller sökordens synonymer som finns i artikeln, närheten mellan sökorden eller 

synonymerna i artikeln, hur stor andel av antalet ord i artikeln som är sökord och hur långt 

upp i texten de förekommer. 

Vi vill dock påminna om att det systemet rankar som relevant inte behöver 

överensstämma med användarens uppfattning. Av denna anledning är det en finess om 

systemet kan använda söktekniker som innebär relevansfeedback från användaren. 

Användaren är då den som avgör vad som är relevant, och inte systemet. ArtikelSök har inga 

sådana möjligheter, medan Mediearkivet på artikelnivå ger valet Sök liknande artiklar som 

ger en möjlighet för användaren att markera att vissa artiklar är mer intressanta än andra. Hur 

den framtagningen sker finns dock ingen information om, vilket är en brist. Dessutom ger 

Mediearkivet möjlighet för användaren att sortera sökresultatet i kronologisk ordning om det 

känns mer relevant för användaren. Inställningen kan göras efter hand och behöver inte tas 

ställning till innan sökningen utförs, vilket innebär god flexibilitet.  

Det för oss över till nästa steg i sökningen, presentationen av träfflistan. Där finns ett 

behov av att kunna bläddra bakåt och framåt. Detta erbjuds av både ArtikelSök och 

Mediearkivet. Bläddring framåt och bakåt är möjlig både i träfflistan och på post- eller 

artikelnivå genom länkar. I ArtikelSök är sista instans en fullständig referenspost och i 

Mediearkivet är det en fulltextartikel. Det vore dessutom en hjälp om systemet gav möjlighet 

till utforskande bläddring mellan artiklar genom länkade ämnesord. Inget sådant länksystem 

går att återfinna i våra två databaser. För kraftfullhetens och flexibilitetens skull bör dessutom 

ett system kunna erbjuda framför allt den vana användaren en automatisk sökhistoria över 

tidigare sökningar för eventuell vidareutveckling av gamla sökningar, samt ge möjlighet att 

spara vissa poster för närmare behandling. I ArtikelSök kan användaren inom den aktuella 

träfflistan markera poster för visning, men på inga sätt spara poster och inte heller komma åt 

sin sökhistoria. Samma förhållande råder i Mediearkivet, man kan inom träfflistan markera 

artiklar för visning och utskrift, men ingenting sparas. En sökhistoriefunktion är tekniskt 

komplicerad att utföra i ett webbgränssnitt, vilket kan förklara avsaknaden. Dock är det inte 



 54 

omöjligt att föra in och bristen bör påpekas eftersom det är en nackdel för användare som vill 

kunna söka kraftfullt och tidsekonomiskt.79 

Användaren måste sedan hjälpas till anskaffandet av intressanta artiklar. Vi vill hävda att 

en helhetssyn på användarens väg från informationsbehov till dokument i handen är 

nödvändig för att uppnå sann användbarhet och användarvänlighet. Det är ofrånkomligt att det 

för användaren här är en uppenbar fördel med fulltextdatabaser. Kan databasen endast erbjuda 

bibliografiska poster kan man ändå ställa vissa andra krav på funktionalitet. Det kan röra sig 

om att kunna definiera vilka uppgifter man vill ha med vid utskrift eller att sortera utskrifter 

efter olika uppgifter eller i stigande eller fallande sorteringsordning. Inget av detta är möjligt i 

ArtikelSök eller Mediearkivet. 

Andra allmänna krav man kan ställa på systemen är att det ska vara lätt att byta skärmbild 

och att det ska gå att klara sig med webbplatsens egna sidor för alla funktioner så att man inte 

behöver ta hjälp av webbläsaren, eftersom många användare kan förväntas ha dålig kännedom 

om webbläsarens funktioner. ArtikelSök såväl som Mediearkivet använder sig av länkar, 

sökknappar alternativt enterknapp och huvudmenyknappar för manövrar i databaserna. 

Genom den ständigt närvarande huvudmenyn är det lätt att röra sig från vilken punkt som 

helst till en annan inom båda systemen. Man behöver med andra ord inte använda 

webbläsaren för att byta skärmbild. Ett undantag är när användaren befinner sig i 

hjälpavsnittet i ArtikelSök. Där finns ingen direktknapp eller länk till sökformulär eller andra 

delar av databasen utan webbläsaren måste användas, vilket är en klar brist. När det gäller 

utskrift får användaren i båda systemen använda webbläsaren och någon information om hur 

man går till väga om man vill få tag på en artikel finns inte heller, vilket måste bedömas som 

allvarligt. På så vis missgynnas tydligt dator- och biblioteksovana användare. Det ska även 

vara lätt att starta och avsluta ett besök i ett system och det är det också i de undersökta 

databaserna. Om man inte kommer åt databasen från ett bibliotek, är ritualerna för att starta 

och avsluta i ArtikelSök och Mediarkivet ändå inte mer krävande än att man skriver in 

användarnamn och lösenord i två skrivfält för att börja och efter sessionen använder en 

avslutaknapp. 

Slutligen ett par övergripande frågor till systemen, varav den första är hur stor del av 

kedjan från informationsbehov till material i handen som täcks upp. I ArtikelSök måste man 

själv formulera och eventuellt omformulera sin sökfråga och sedan bedöma relevansen i 

träfflistan. Vid intressant träff måste användaren dessutom gå vidare till en lokal katalog för 

                                                 
79 PressTexts nya gränssnittsversion tillhandahåller sökhistoria. 
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sökning på tidskrift eller tidning, och sedan själv kopiera artikeln. Om den aktuella tidskriften 

eller tidningen inte finns i den lokala katalogen, måste även initiativ till fjärrlån tas av 

användaren. Kedjan bryts alltså ganska snabbt och användaren lämnas åt sitt eget öde, vilket 

ofta torde innebära en avbruten informationssökning, speciellt för de ovana användarna. I 

Mediearkivet gäller också att användaren själv måste formulera en första fråga, men om hon 

sedan hittar en intressant träff kan andra intressanta träffar sökas via länkning. Systemet avgör 

åt användaren hur relevanta träffarna är, även om användaren inte helt kan förlita sig på 

systemets bedömning, och vid intressant träff kan användaren skriva ut direkt, även om 

information kring utskrift som sagt saknas. Kedjan är i Mediearkivet mer sammanhållen, 

vilket gör att användaren upplever sig mer omhändertagen.  

Den andra övergripande frågan som försöker sammanfatta hur långt pluralismen i 

systemen egentligen sträcker sig är vad databaserna kräver för förkunskaper och intressen av 

användaren. Även om kriteriet självfallet är svårmätt anser vi att undersökningen visar att 

båda databaserna kräver ett visst Internetintresse och Interneterfarenhet av användaren, bland 

annat erfarenhet av webbgränssnitt med länkar, formulär och knappar. De kräver även i hög 

grad informationssöknings- och bibliotekskännedom. Vi vill också drista oss att hävda att i 

ArtikelSök är en högre utbildningsnivå önskvärd eftersom man där är mer utelämnad vad 

gäller sökspråk. Detta grundar vi på vår uppfattning att akademiska studier kan jämka 

användarens språk till systemets, åtminstone om det handlar om ett traditionellt 

klassifikationssystem som ArtikelSöks. I system av Mediearkivets karaktär kan användaren 

tack vare den underliggande fulltexten söka mer på vanligt språk. Vissa förkunskaper måste 

förstås kunna krävas av användaren, men de bör minimeras. Vi anser inte att detta har gjorts i 

ArtikelSök och Mediearkivet. 

Vår slutsats blir att systemen i alltför liten utsträckning lever upp till idealet pluralism i 

söksätt. Varken ArtikelSök eller Mediearkivet kan nämligen erbjuda kvalitativt olika sätt att 

söka på, och vänder sig dessutom i alltför hög grad till vana databasanvändare. 

 

Enhetlighet i söksätt: 

 

Med enhetlighet i söksätt avser vi hur enhetligt användare söker i en databas. Frågan kan te 

sig långsökt och irrelevant jämfört med vikten av att olika användare kan söka på olika sätt i 

en databas, men vi vill i undersökningen söka belysa problematik kring ideal som kan verka 

självklara - i detta fall pluralism i söksätt. Enhetlighet kan nämligen betraktas som positivt av 

samma anledning som vi tidigare nämnde enkelhet i sökning som något positivt: En helt ny 
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användare kan förmodas orientera sig och känna igen sig snabbare i ett enhetligt 

användargränssnitt än i ett pluralistiskt. Enhetlighetsidealet framstår därmed som mer logiskt 

ju ytligare man tänker sig att användarens kontakt med systemet är. Vi får åter påminna om att 

användarnas möten med en och samma databas kan vara mycket få. 

Vi har funnit att det till stor del råder enhetlighet i söksätt inom ArtikelSök och 

Mediearkivet. Det viktigaste undantaget är att söksätten inom båda databaserna skiljer sig 

mellan de olika formulären på de punkter som vi beskrivit under pluralism i söksätt. En fråga 

med anknytning till enhetlighet är hur konsekventa och förutsägbara användargränssnitten i 

databaserna är. Generellt är både ArtikelSök och Mediearkivet konsekventa och förutsägbara 

vad gäller sökformulär, träfflista och postredovisning. Ett exempel som gäller båda 

databaserna är när användaren gjort en sökning och sedan åter trycker på 

sökformulärknappen. Då visas det sökformulär fram som användaren senast arbetat med. 

Oförutsägbarhet förekommer dock. Ett exempel från träfflistenivån i Mediearkivet är att 

endast den minimala datumangivelsen vid sidan om artikeltiteln och inte själva artikeltiteln är 

klickbar. PDF-hjälpen i Mediearkivet kan för ovana användare upplevas som främmande 

eftersom det är ett nytt format som oväntat dyker upp och som kraftigt skiljer sig från HTML- 

formatet. I ArtikelSök kan det tänkas att vissa användare upplever det som oförutsägbart att 

artikeln faktiskt inte går att skriva ut. 

Sammanfattningsvis måste sägas att både ArtikelSök och Mediearkivet erbjuder en hög 

grad av enhetlighet i söksätt.  

 

Pluralism versus enhetlighet i söksätt - en sammanfattande kommentar: 

 

Vad gäller motsatsparet pluralism och enhetlighet i sökning har enhetlighet prioriterats i både 

ArtikelSök och Mediearkivet. Tydlig pluralism, som inte enbart är en fråga om antal sökfält i 

formulären utan handlar om kvalitativt olika sätt att söka på, lyser med sin frånvaro. Vi 

beklagar denna prioritering med tanke på användarnas skiftande behov. Användare som av 

olika skäl har större behov av pluralism missgynnas därmed av både ArtikelSök och 

Mediearkivet.  
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Fullständighet versus renhet i information på skärmbilden 

 
Fullständighet i information: 

 

Denna kategori behandlar fullständighet i information. Vad det handlar om här är att 

skärmbilden ska servera tillräcklig information till användaren. God information är viktigt 

inte minst om användaren är ny i ett system. 

Vid mer än en träff är det viktigt att systemets resultatpresentation är tydlig för att 

användaren på ett lätt sätt ska kunna överblicka sitt sökresultat. I ArtikelSöks träfflista och på 

dess fullpostnivå finns information om hur många träffar användaren har fått, vilka som visas 

just nu, samt vilket nummer respektive träff har. ArtikelSök presenterar alltid exakt antal 

träffar. Användaren får dessutom en bekräftelse på sin söksträng högst upp på sidan vilket är 

bra eftersom användaren då lätt kan kontrollera sin sökning. På samma sida finns även ett 

sökfält. Grundinställningen är att tio träffar visas per sida men det kan utifrån både enkelt och 

avancerat sökformulär justeras till 25, 50 eller 100 träffar per sida. Sorteringen sker efter 

mottot senast inlagda post visas först. Fälten som visas är titel, författare och publikation, det 

vill säga det fullständiga tidnings- eller tidskriftsnamnet, och för att titta på posten kan 

användaren antingen klicka på det länkade artikelnamnet eller använda en ikryssningsbar ruta. 

Om flera poster ska visas i en följd kryssas önskat antal rutor för i resultatpresentationen och 

sedan trycker man på knappen visa markerade poster.  

Även i Mediearkivets träfflista ges en bekräftelse på söksträngen som visar hur 

användaren har sökt. Systemet visar dock aldrig mer än 100 träffar, vilket ibland kan vara en 

onödig begränsning för användaren, speciellt den vana användare som vill kunna göra en 

uttömmande sökning. Detta gäller särskilt vid boolesk sökning då träffar inte relevansrankas. 

Dessutom finns ingen information om detta att hitta i hjälpen. Grundinställningen är tio träffar 

per sida, något som inte går att justera. Sortering kan väljas utifrån knappen datum som 

innebär omvänd kronologisk ordning och knappen relevans som är grundinställningen, och 

innebär en relevansrankning. För att välja sortering finns knappar ovanför 

resultatpresentationen och i det utökade formuläret, det vill säga möjlighet till inställning 

finns både före och efter det att sökning utförts. De visade uppgifterna är källans initialer, 

artikelns storlek räknat utifrån antalet tecken, artikelinledning, datum och relevans visad 

genom en symbol. Det vore önskvärt att hela källans namn skrevs ut eftersom alla tidnings- 

och tidskriftsnamn inte är självklara för alla användare. För att titta på artikeln kan 
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användaren gå till väga på två sätt, antingen genom att klicka på den länkade datumangivelsen 

eller använda en ikryssningsbar ruta. För att se flera poster i en följd används samma 

förfarande som i ArtikelSök, det vill säga att man kryssar för ett önskat antal rutor i 

resultatpresentationen och trycker sedan på en knapp för att visa markerade poster. Knappen 

heter i detta fall visa ikryssade. Relevansen hos posterna visas genom en cirkel som är mer 

fylld ju högre relevansen är. Ett påpekande är på sin plats, och det gäller Mediearkivets 

träfflista. Det är tyvärr svårt att förstå var i träfflistan användaren ska trycka för att få se 

träffen, eftersom själva rubriken och inledningen till artikeln inte är klickbara. Det kan i värsta 

fall medföra att den ovana användaren aldrig lyckas se resultatet av sin sökning i fulltext. 

Något som också är värdefullt är om systemet indikerar då användaren bläddrat genom hela 

träfflistan. Både i ArtikelSök och i Mediearkivet finns sådan indikation även om det sker med 

otydliga medel. 

 

Systemets hjälpfunktioner och felmeddelanden 

Om något går fel vid en sökning är det viktigt att tekniska detaljer döljs för användaren och att 

kommunikationen om fel sker på användarens språk. Detta för att inte skrämma bort 

användaren. Vid felformulering av sökfråga eller felstavning lämnar ArtikelSök oftast bara ett 

meddelande om att inga träffar har återfunnits. Om systemet kan förstå vilket fel användaren 

har gjort, som till exempel om man formulerar kommandosökning fel kan det komma ett 

informerande meddelande, dock med en skrämmande rubrik: Error. Mediearkivet lämnar vid 

fel sökformulering alltid samma meddelande - vad man sökt på och att sökningen var 

resultatlös. Användaren får alltså ingen upplysning om vad som har blivit fel, och än mindre 

ges hon information om felets omfattning. Ett annat felmeddelande som kan dyka upp är ett 

fel inträffade. Meddelandet har en relativt vänlig ton och en tillbaka-länk, dock med en 

ovidkommande engelsk fras inkluderad. Båda systemen lämnar alltså mycket övrigt att önska 

vad gäller felmeddelanden men Mediearkivet måste ändå anses informera sina användare 

något bättre än ArtikelSök när fel uppstår.  

När användaren har gjort ett fel är det lätt att hon blir osäker, speciellt om hon är ovan vid 

systemet. Inget av systemen har en tillräckligt lugnande ton för att dämpa användarens 

eventuella oro och motverka felaktiga manövrar. För att underlätta för användaren hade det 

även varit bra om systemet gav omedelbara status- och felmeddelanden som bekräftelse på 

vad som utförts, men inget av systemen har denna funktion. Först när en manöver är slutförd 

kommer resultatet, och det innebär ingen bekräftelse, förutom databasernas redovisning av 
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vad användaren formulerat för sökfråga. Speciellt i problematiska situationer vore det också 

bra med en indikation om att systemet arbetar, så att användaren vet att systemet inte har låst 

sig, men på den punkten har inget av systemen något mer att erbjuda än webbläsarens 

indikationer. 

För att användaren ska kunna utföra så bra sökningar som möjligt och kunna slutföra de 

flesta uppgifter är det som tidigare nämnts viktigt att systemen har bra hjälpavsnitt. 

Användaren ska kunna få hjälp var som helst i programmet - något som ska omöjliggöra att 

man tappar bort sig helt. I ArtikelSök och Mediearkivet finns hjälpen alltid tillgänglig men 

den är inte kontextkänslig. När det gäller ArtikelSök är hjälptexterna på en alltför hög nivå för 

den ovana användaren och innehåller förvånansvärt många olyckliga och missvisande ordval. 

Till och med är det så att en del svåra begrepp inte förklaras alls. Till exempel har avsnitten 

om sökoperatorer, sökning i titel- och ämnesordsfält och på publikation avsevärda brister i 

sina förklaringar. Följande ord används nonchalant: referens, booleska operatorer, 

fritextsökning, felmeddelande, klassifikationssignatur, radioknapp, fält, signum och 

söksträng. De hade behövt en betydligt bättre förklaring. Om man bara hittar fram till dem, är 

dock förklaringarna om trunkering och maskering bra.  

Mediearkivet befinner sig mer på användarens nivå och använder i större utsträckning 

vanligt språk i hjälptexterna. Men även Mediearkivet brister i att ordentligt förklara termer, 

här kan nämnas begreppssökning och fulltext. För ovana användare kan dålig 

begreppsförklaring omöjliggöra en sökning eftersom man helt enkelt inte förstår vad termerna 

betyder. Termviktning är till exempel ett begrepp som för många ovana användare är svårt att 

förstå och den diffusa hjälpen underlättar här inte alls. Avsnitten om maskering och 

trunkering har också brister, till exempel ges ingen information om minsta antal bokstäver 

som krävs. Likaså är beskrivningen av hur eller-begreppet används dålig. Dessutom finns det 

uppenbara fel i hjälptexten som är missvisande för användaren.  

Det är bra om det finns både generell och specifik hjälp att tillgå. ArtikelSök har enbart 

en generell hjälp med klickbara rubriker som finns tillgänglig genom en knapp närvarande på 

varje sida. ArtikelSök har dock exempel på hur man skriver in sökord i den korta hjälptexten 

som finns på de båda söksidorna. Mediearkivet har förutom en generell hjälp även en mer 

specifik hjälp på separata sidor som är kopplade till formulären via länkade sökfältsrubriker. 

Systemet saknar dock helt exempel direkt kring sökfälten, vilket bara är att beklaga, eftersom 

exempel direkt på söksidorna kan vara räddningen för användare som inte kan utnyttja 

hjälpen. Användare som detta kan vara extra relevant för är de som har problem med språket, 

men exemplen kan också fungera som en mycket effektiv tidsbesparare även för vana 
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användare som glömt hur inskrivningen ska ske. Inget av systemen erbjuder heller någon 

form av användarkurser, vilket en del nya användare kan anse vara ett bra sätt att bekanta sig 

med en ny databas. 

Hjälptexternas funktioner associeras oftast med ovana användare, men även rutinerade 

användare kan behöva läsa utförliga hjälptexter. ArtikelSöks hjälp består av ungefär tjugo 

skärmbilder, men trots det menar vi att de enbart erbjuder en första orientering. Mediearkivets 

hjälp är också cirka tjugo skärmbilder lång, men det finns också en hjälp i PDF-format som 

omfattar cirka sju sidor. Även här måste vi säga att hjälpen inte är särskilt djupgående för 

vana användare. Den specifika hjälpen i PDF-format är mindre lyckad, eftersom användaren 

måste börja om från början av hjälpen när hon klickar mellan skärmbilder från och till den. 

Behov finns både för introducerande och mer avancerad hjälp, men båda bör vara i HTML- 

och inte PDF-format. Trots att flera stavfel ger ett litet dåligt intryck anser vi att 

informationstexterna i Mediearkivet som helhet ger ett tillförlitligt intryck.  

En viktig fråga som användaren kan ställa sig är om kraven på att komma ihåg detaljerad 

information har minimerats så mycket som möjligt. Till exempel är det bra om det finns 

listade alternativ som användaren kan välja från, som gör att man bara behöver känna igen 

termer. Båda systemen bygger delvis på rullgardinsmenyer, men det är den enda dylika 

hjälpen användaren får. I ArtikelSök måste användaren komma ihåg kommandon eftersom 

vissa funktioner enbart finns tillgängliga som kommandon. Inget av systemen har i direkt 

anslutning till respektive sökfält några uppmaningar för inskrivande av data, som eventuella 

formella krav på det som skrivs in, till exempel ordning och form. 

En skärmbildslayout som tillåter att två olika typer av information, till exempel 

hjälptexter och sökformulär, visas samtidigt underlättar för användaren eftersom man då kan 

ha all nödvändig information framme samtidigt och inte behöver skifta mellan två olika 

skärmbilder. Tyvärr tillåter inte systemens skärmbildslayout detta, och inget av systemen 

visar heller mer än en skärmbild åt gången. Vad gäller skärmbilder bör varje skärmbild ges en 

titel så att användaren alltid vet var hon är. ArtikelSök har klara rubriker, förutom att både 

enkel och avancerad sökning heter Sökformulär. ArtikelSök borde ändra knappen sökformulär 

till två knappar, så att användaren vid behov direkt kan välja enkel eller avancerad sökning. 

Som det nu är innebär sökknappen att man kommer till senast valda formulär. Även 

Mediearkivet har klara rubriker, men en brist är att träfflistan samt fulltextvisningen är 

orubricerade. Ytterligare en viktig skärmbildsaspekt är att viktig information bör upprepas vid 

en ny skärmbild. I de båda systemen finns alltid huvudmenyn med, vilket svarar mot detta 

krav. Det är även bra båda systemens passiva funktioner inte är synliga. Visning av passiva 
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funktioner måste snarare anses förvirra än underlätta för ovana användare då de kan förledas 

att tro att funktionerna är tillgängliga. 

Förutom att sidorna har klara rubriker är det viktigt för orienteringens skull att det finns 

en ständigt närvarande strukturvisning och indikation på var i systemet användaren befinner 

sig. Här skiljer sig systemen något åt, men båda behöver göra förbättringar. Både ArtikelSök 

och Mediearkivet har brister när det gäller att använda delrubriker vilket gör det svårt för 

användaren att hitta det hon är ute efter. Båda systemen saknar överblicks- och sökmöjligheter 

inom sidorna.  

Ikoner och bilder kan användas för att förenkla för användare, men vissa reservationer 

måste dock göras. Speciellt en del äldre kan vara ovana vid ikoner och därför är det extra 

viktigt att de verkligen är tydliga. För alla invandrare är kanske inte ikoner heller lika 

självklara som för infödda i kulturen. För dyslektiker kan dock tänkas att användningen av 

ikoner och bilder ofta är en tacksam hjälp. ArtikelSök har inte utnyttjat denna möjlighet för att 

förenkla. Det enda som finns hos Mediearkivet är markeringen av relevans genom en olika 

mycket fylld cirkel, en tämligen tam symbol men kanske ändå inte helt självklar för alla. 

En annan finess som är värdefull för användaren är om systemet uppmanar att 

omformulera eller begränsa sökfrågan vid stor träffmängd. Speciellt ovana användare kan 

behöva en uppmaning från systemet om detta. ArtikelSök protesterar inte ens vid 10 000 

träffar. Det är vidare önskvärt att sökorden är markerade i framsökta poster i respektive 

dokument. ArtikelSök erbjuder det på postnivå och Mediearkivet på artikelnivå. Mediearkivet 

markerar dessutom nyanser - blått för högrelevanta ord och turkos färg för lite mindre 

relevanta ord.  

 

Systemets kommunikation med användaren 

För att budskap verkligen ska gå fram till användarna är det önskvärt att systemet har olika 

användargruppsversioner av all information från systemet, men det är något som både 

ArtikelSök och Mediearkivet har lämnat därhän. Ytterligare en kommunikationsaspekt är att 

det inte får förekomma varken datajargong, biblioteksjargong eller någon annan jargong för 

tydlighetens skull. Båda systemen har brister här, ArtikelSök har biblioteksjargong vilket 

kanske inte är så konstigt med tanke på att BTJ är ägaren och systemet är skapat för att säljas 

till bibliotek, men det är ingen ursäkt. I ArtikelSöks menyer är publikation, signum, ISSN, 

häfte och kommentar olyckligt valda menytermer för den ovana användaren. Mediearkivet är 

tydligt influerat av Internets sökmotorer. Detta kan som tidigare nämnts tänkas bero på vilka 
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som ligger bakom idéerna i Mediearkivet. Till exempel har man mer svengelsk webbjargong 

som klicka, printa och popup som betyder rullgardinsmeny, uttryck som säkerligen inte är helt 

självklara för alla användare. I det här fallet kan man tänka sig att äldre, invandrare och barn 

kan få problem med att förstå de engelska termerna. I Mediearkivets artikeldelsmeny är 

termen ingress antagligen svår för vissa användare. Huvudmenyns rubriker info och tips är 

vidare lite olyckliga, eftersom de kan ge sken av att handla om hur man söker, medan de i 

själva verket länkar till allmän information om Mediearkivet och användningsområden för 

databasen i skolsammanhang. Som helhet är intrycket att ArtikelSök knappt bemödat sig alls 

om att tillmötesgå användaren medan Mediearkivet i viss mån försökt anpassa sig till gemene 

mans språkbruk, men inte lyckats helt utan fallit i datajargongens fälla.  

Databaserna är i stort sett konsekventa vad gäller vokabulär, även om inkonsekvens 

förekommer, till exempel kallas sidan i ArtikelSök där sökresultaten presenteras ”träfflista”, 

medan sidan med en enskild träff får heta ”fullpost”. Mediearkivets i sig goda ambition att 

använda mer vanligt språk inbjuder till mer inkonsekvent användning, exempelvis pendlar 

språkbruket mellan sökoperander och sökoperatorer och mellan träff, träfflista och träffar. 

Förklaringarna av trunkering och maskering i Mediearkivet är också språkligt förvirrande, de 

kallas i det ena hjälpavsnittet för att ange ordmönster. Denna språkliga inkonsekvens förvirrar 

ett fenomen som är nog svårt att begripa. För den ovana användaren kan förekomster som 

dessa säkerligen förvirra, och detta helt i onödan. 

Det är viktigt med god instruktion i systemets vokabulär så att användaren vet varför det 

ena sökordet men inte det andra resulterar i en träff. ArtikelSök informerar inte alls om SAB-

systemet. Man kan fråga sig om det verkligen är rimligt att användaren för att kunna använda 

funktionen att söka på klassifikationskoder måste känna till koderna i förväg, helt utan hjälp 

från systemet. Man kan till och med önska att SAB-systemet kunde göras klickbart. 

Mediearkivet har åtminstone viss information om hur ämnessökning utförs även om den är 

väldigt kortfattad och indirekt. Vi anser att en mångfald av lättillgänglig hjälp på den här 

punkten, såväl automatisk som hjälp-till-själv-hjälp skulle förbättra sökresultaten för många 

användare och minska antalet användare som ger upp sina sökningar. 

Ett annat pedagogiskt knep som systemproducenter kan ta till är att utnyttja vanliga 

analogier, det vill säga föreställningar hos användaren från andra program, andra delar av 

programmet eller vardagsföreteelser. ArtikelSök använder inga analogier över huvud taget 

och i Mediearkivet är namnet Mediearkivet den enda analogin som används. I ArtikelSök 

finns inga tydliga kulturavtryck i gränssnittsmetaforer, men vad gäller Mediearkivet är förstås 

metaforen arkivet särskilt förekommande i den industrialiserade världen. Den kan därmed 
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tänkas vara svår att förstå om man kommer från en helt annan kultur. ArtikelSöks och 

Mediearkivets språk skiljer sig från en språkkonvention på en punkt. Det är det booleska eller 

som betyder och/eller och därmed bryter mot användarens vanliga användning av ordet. Detta 

måste dock sägas höra till den booleska logikens nackdelar, och kan inte skyllas på databaser 

som använder sig av logiken. I övrigt nämns i Mediearkivet ordet texter om sökfraser, träff för 

träfflista och slutligen ordmönster för garderingar som till exempel trunkering. Dessa 

användningar bryter mot gängse bruk av uttrycken.  

För användarens skull är det bra om systemet konsekvent använder samma format för 

angivande av kritiska data som datum, författare eller titel, eftersom det då blir lättare att 

förstå informationen. ArtikelSök är konsekvent på den punkten, men i Mediearkivet anges 

författarnamn olika vad gäller olika tidningar. Det varierar om förnamn eller efternamn 

kommer först, likaså om stora eller små bokstäver används. Mediearkivet hänvisar till att de 

visar uppgifter om artiklarna så som de ser ut i de publicerande tidningarna, vilka i sin tur 

anger namnordningen på olika sätt.  

Slutligen vill vi nämna en annan hjälp som är viktig, nämligen att användaren informeras 

om möjligheten att spara material på diskett eller på den egna hårddisken. Inget av systemen 

upplyser dock om denna möjlighet. 

Som sammanfattning kan sägas att ArtikelSök och Mediearkivet på ett relativt bristfälligt 

sätt lever upp till idealet fullständig information, även om Mediearkivet kan sägas erbjuda ett 

något mer lyckat resultat. Dels har informationen brister, dels skulle den behöva kompletteras 

med ytterligare information. 

 

Ren skärmbild: 

 

Detta ideal handlar om att en skärmbild ska vara visuellt klar. Det är viktigt för att användaren 

inte ska utsättas för onödig informationsstress, och för att hon ska kunna orientera sig så 

snabbt som möjligt. Idealet för den ovana användaren är som tidigare nämnts att skärmbilden 

inte innehåller mer än fem till nio alternativ att känna igen och ta itu med samtidigt.80 Det 

ligger förstås en problematik i hur man räknar när man försöker bedöma antalet enheter. Vi 

har dock förstått det så att man i bedömningen av en enhet ska ta hänsyn till grupperingar 

genom till exempel layout och färg. När vi har räknat antalet informationsenheter har vi därför 

                                                 
80 Allwood, 1998, s. 30. 
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räknat det som med olika medel markeras höra ihop på skärmbilden som en enhet. För 

åskådliggörande av hur antalet informationsenheter har räknats se bilaga 2. 

Vad gäller sökformulär har ArtikelSöks enkla formulär en huvudmeny med fyra knappar, 

kort informationsstycke med cirka fem enheter, ett sökfält, två sök- och rensaknappar, 

träffmängdsmeny, databasval och artikeltypsval, vilket enligt vårt generösa sätt att räkna blir 

cirka fem informationsenheter. Hade vi inte grupperat informationsenheterna utan räknat varje 

enskild sak för sig hade det självklart blivit fler enheter och därmed inneburit ett sämre 

resultat för systemet utifrån idealet med fem till nio enheter per skärmbild. ArtikelSöks 

sökformulär hade utgjort en ännu lättare skärmbild att förstå och överblicka för användaren 

om inställningsknappen för frames, träffmängdsmeny, databasval och artikeltypsval hade 

tagits bort. Det avancerade sökformuläret består av en huvudmeny med fyra knappar, kort 

informationsstycke om cirka sex enheter, tre sökfält med varsin meny för fältsökning och med 

och/eller/inte-val emellan, två sök- och rensaknappar, träffmängdsmeny, databasval och 

artikeltypsval. Sammantaget blir det ungefärligen sju enheter. Det bör också påpekas att det är 

alldeles för liten skillnad mellan det enkla och avancerade sökformuläret. Det enkla 

sökformuläret hade behövt färre valmöjligheter för att verkligen göra rätt för namnet enkel 

sökning. Idag finns det alldeles för många finesser som enbart hade behövts i det avancerade 

sökformuläret.  

Mediearkivets formulär för enkel sökning består av en huvudmeny med tio knappar, ett 

sökfält och kryssruta för synonymsökning, vilket sammantaget blir cirka tre 

informationsenheter. Det utökade formuläret innehåller en huvudmeny med tio knappar, två 

sökfält, tre rullgradinsmenyer, kryssruta för synonymsökning, tre specialsökfält för 

avgränsande sökning i vissa källor och sorteringsknappar vilket resulterar i ungefär elva 

enheter. Det booleska formuläret har allt som finns i utökad sökning förutom 

sorteringsknappar och synonymkryssruta, och det blir sammanlagt cirka nio enheter. Här finns 

alltså en större skillnad mellan enkel och utökad sökning än i ArtikelSök. Vi anser att det är 

positivt att Mediearkivet i högre grad än ArtikelSök har lyckats skala av sin enkla sökning till 

att vara just enkel, även om den borde kompletteras med instruktion och exempel angående 

vad som ska skrivas in i sökfältet.  

Vidare har träfflistan i ArtikelSök en huvudmeny, redovisningsfältens rubriker, 

presentation av antal träffar, användarens sökformulering, postuppställning, 

postvisningsknappar och länkar till fler träffar, vilket resulterar i ungefärligen sju enheter. 

Mediearkivets träfflista har en huvudmeny, informationstext om sökningen, 
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redovisningsfältens rubriker, själva posterna, rangordningsmöjligheter, postvisningsknapp och 

länkar till fler träffar. Det utgör också ungefär sju enheter.  

Som kommentar till genomgången av enheter kan sägas att båda databaserna som helhet 

klarar rekommendationen fem till nio enheter, men ändå kan förbättras vad gäller 

presentationen av information. Inte minst kunde ArtikelSök hjälpa ovana användare genom att 

mer ta vara på möjligheten att gruppera information genom färg, form och layout. 

Onödiga detaljer är något som användaren ska slippa se.81 ArtikelSöks inställningsknapp 

om var ramar ska finnas på sidan är onödig. I ArtikelSöks träfflista anser vi att 

publikationsinformation borde inskränkas till tidskrifts- eller tidningsnamn och datum, medan 

häfte, bilaga och sida kan stå enbart i fullposten. I Mediearkivet borde storleksangivelsen i 

träfflistan anges mindre kryptiskt. Det är antalet tecken i artikeln som räknas, vilket inte är 

helt lätt att förstå.  

För tydlighetens skull ska skärmbilden enligt rekommendation inte vara täckt till mer än 

15-30 %.82 Häri ligger en risk för subjektivitet liknande den som rör räknandet av enheter. 

Därför vill vi redovisa vår utgångspunkt, vilken är att vi som tomma ytor endast räknar helt 

tomma partier på sidorna. ArtikelSöks enkla sökformulär är täckt till 2/3 och det avancerade 

sökformuläret är täckt till 3/4. Träfflistan och hjälpen är täckta till 3/4. Överlag kan sägas att 

skärmbilderna innehåller för mycket information. Mediearkivets enkla sökformulär täcker 

drygt hälften av skärmbilden, de utökade och booleska sökformulären täcker 2/3. Träffliste-, 

artikel- och hjälpskärmbilderna är täckta till 3/4. Trots att artikeln tar så stor plats på skärmen 

känns artikelskärmbilden inte stressande. Träfflistan är betydligt mer stressande med 3/4 full 

skärmbild. Detta kan dock också förklaras med att träfflistans poster inte är nämnvärt skilda 

från varandra, utan staplade på varandra utan tillräckligt mellanrum eller annan markering. 

Vidare finns det en rekommendation om att antalet bokstäver inte bör överstiga 60 per rad 

men båda systemen använder fler, cirka 76 för ArtikelSök respektive 72 för Mediearkivet.83  

För enkelhetens skull är det vidare bra om ett hjälpavsnitt ryms inom en skärmbild. Det 

utgör då en lagom stor och överblickbar portion information för användaren, och hon tvingas 

inte heller rulla ned sidan för att kunna läsa. En del hjälpavsnitt i ArtikelSök är längre än en 

skärmbild, men de flesta får trots allt plats. Mediearkivets hjälpavsnitt är oftast bara en 

tredjedel av skärmbilden. Dessutom ska hjälpavsnitten helst vara max 600 bokstäver och 

                                                 
81 Johnson, 1991, s. 84. 
82 Crawford, 1991, s. 123. 
83 Crawford, 1991, s. 123. 
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högst åtta rader långt.84 ArtikelSök har nio av 19 avsnitt som är längre, och Mediearkivet har 

åtta av 17 avsnitt som är längre än så. ArtikelSök och Mediearkivet håller sig alltså inte helt 

inom rekommendationerna här.  

Menyer och skärmbilder som är välorganiserade är viktiga för att få överblick. 

ArtikelSöks meny för val av artikeltyp har mindre väl valda termer: allt, recensioner, artiklar: 

allt, artiklar: tidskrifter, artiklar: tidningar. De borde för tydlighetens skull ersättas med till 

exempel artiklar och recensioner, recensioner, alla artiklar, tidskriftsartiklar, 

tidningsartiklar. Om menyerna i Mediearkivet kan sägas att datummenyns val inte kommer i 

logisk ordning, annars är menyerna tillräckligt välorganiserade.  

Sammanfattningsvis kan sägas att både ArtikelSök och Mediearkivet i tillräcklig grad 

lever upp till idealet renhet i information på skärmbilden. Mediearkivet lyckas dock något 

bättre än ArtikelSök genom att bättre tillvarata enkla medel som färg och form för att ge 

struktur till skärmbilden.  

 

Fullständighet versus renhet i information på skärmbilden - en sammanfattande 

kommentar: 

 

Mellan idealparen fullständig information och ren skärmbild råder en förhållandevis bra 

balans i databaserna. Mediearkivet kan dock sägas ha lyckats något bättre med de båda 

idealen. Dock borde åtgärder vidtas i båda databaserna för att göra informationen mer 

fullständig för olika användare, och för att bättre strukturera information på skärmbilden.   

 

 

Flexibilitet versus konsekvens i design 

 
Flexibilitet i design: 

 

Denna kategori behandlar möjlighet till flexibilitet i systemets design. Det handlar om vilka 

medel som i olika situationer kan användas för att visa hur systemets funktioner förändrats. 

Något vi också nämner är möjlighet för användare att ändra i designen för olika behov. 

Någon form av signalering när en funktion utvidgas eller förändras genom ändring i form 

eller placering underlättar för användaren att se att det faktiskt har hänt något nytt på skärmen. 

                                                 
84 Crawford, 1991, s. 123. 
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Skillnaden är relativt liten mellan enkel- och avancerad sökskärm i ArtikelSök, och det hade 

därför behövts en tydlig markering som skiljer de båda formulären åt, men sådan finns inte. I 

Mediearkivet är sökformulären markerade med annan färg än bakgrunden, och därför märks 

skillnaden tydligt mellan utökat, booleskt och enkelt sökformulär eftersom de förra är av 

betydligt större storlek. Skillnaden mellan utökat och booleskt sökformulär däremot borde 

markeras med färg, form eller placering eftersom de vid första anblicken ser mycket snarlika 

ut. Att använda färg för att fånga användarens uppmärksamhet, speciellt vid statusändringar är 

alltså ett sätt att visa att något har hänt på skärmen. ArtikelSöks länkar ändrar färg från blått 

till turkos eller lila när användaren har klickat på dem och Mediearkivet markerar med en gul 

bård vid felmeddelande. Huvudmenyn i Mediearkivet är röd på skärmbilden med 

informationstexter före inloggningen, gul vid inloggning, samt grön inne i själva databasen. 

När användaren ändrar sortering från relevans till datum ändras färg och plats på dessa 

knappar och även länkar ändrar färg när de har besökts. Mediearkivet har alltså i större 

utsträckning tagit till vara chansen att använda färger för att visa på olika förändringar, en 

tydlighet som torde vara mycket uppskattad av speciellt ovana men säkert också vana 

användare.  

Inget av systemen kan däremot erbjuda flexibilitet i färg, form eller placering för olika 

användares behov. Det är beklagligt eftersom olika användargrupper faktiskt kan ha olika 

behov även vad gäller design. Användaren kan vilja ändra färg, form och placering för att 

markera vissa saker och få bättre överblick. Färg kan dessutom behöva ändras för att 

användaren ska se bättre, för att vissa färger har speciella kulturella betydelser eller för att en 

färg inger olust, något som kan påverka användandet. Barn är en grupp som kan tänkas 

uppskatta självvald färganvändning, likaså invandrare från kulturer med andra färgbetydelser 

samt användare med lättare synskador som kan uppleva vissa färger som lättare att arbeta 

med. Exempel på en designfråga är om det är möjligt att variera layouten på utskrifter. Detta 

skulle kunna vara bra för användare som använder databasen mycket och har behov av att 

kunna ändra till exempel utskriftsdesign. Det närmaste systemen kommer en sådan service är 

när ArtikelSök erbjuder användaren att välja vilka poster som ska finnas med vid utskrift. 

Mediearkivet erbjuder förutom möjligheten att välja vilka poster på träfflistenivå som ska 

skrivas ut även möjlighet att välja vilka artiklar som ska skrivas ut. Andra mer utpräglade 

designmässiga valmöjligheter för användaren saknas helt i båda systemen.  

Som sammanfattning kan vi säga att ArtikelSök och Mediearkivet endast delvis använder 

flexibel design för att markera förändringar, även om Mediearkivet lyckas något bättre. Inget 

av systemen erbjuder däremot möjlighet till flexibel design för användaren. 
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Konsekvens i design: 

 

Ett konsekvent upplägg, det vill säga samma placering och form i informationen, gör det 

lättare särskilt för den ovana användaren att känna igen sig. Informationens form och 

placering måste i ArtikelSök sägas vara konsekvent. Mediearkivet är också i stort sett 

konsekvent men en del undantag finns, till exempel leder vissa länkar i html-hjälpen till andra 

ställen inom samma långa hjälpsida, medan andra går till separata hjälpsidor. Det är mycket 

förvirrande och uppenbarligen onödigt. 

Förutom ett konsekvent upplägg är en konsekvent färganvändning önskvärd för 

användarnas skull. ArtikelSök är konsekvent men tyvärr sker det genom en steril vit-grå 

färgskala. Färganvändningen i Mediearkivet är både konsekvent och rogivande. Mediearkivet 

som använt en behaglig färgskala i grönt ger större intryck av trivsel och ett trevligt 

bemötande. Vi måste förstås reservera oss för att färger respektive frånvaro av färg är inslag 

som kan ge högst individuella reaktioner hos olika användare. Konsekvensen i 

färganvändningen är dock något som kan förväntas vara viktig för alla användare trots 

färgpreferenser. Färger kan även användas för att visa samhörighet mellan information som 

annars är utspridd på skärmen. I Mediearkivet finns en ram kring träfflistan och kring 

sökformulären, något som saknas i ArtikelSök. Att använda färg för att strukturera en till stor 

del täckt skärmbild är ytterligare ett exempel på hur ett system kan hjälpa användaren att 

orientera sig. I ArtikelSöks träfflista och fullposter används färg för att skilja mellan raderna, 

varannan är ljust grå och varannan är mörkt grå. Mediearkivet har inget som kan anses ge 

struktur vid en omfattande träfflista.  

Sammanfattningsvis kan sägas att både ArtikelSök och Mediearkivet väl lever upp till 

idealet konsekvens i design. 

 

Flexibilitet versus konsekvens i design - en sammanfattande kommentar: 

 

Vad gäller motsatsparet konsekvens och flexibilitet i design har både ArtikelSök och 

Mediearkivet satsat mest på konsekvens. Inget av systemen har i tillräckligt hög grad tagit till 

vara på möjligheten att genom flexibilitet i färg och form påkalla användarens 

uppmärksamhet, även om Mediearkivet lyckas lite bättre. Databaserna kan däremot inte alls 

erbjuda användaren några valmöjligheter gällande design. Vår kommentar till valet är att 
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databaserna skulle kunna införa långt mer flexibilitet i designen utan att förlora märkbart i 

konsekvens.  

 

 

MÖJLIGHETER MED SYSTEMET SOM HELHET 

 

Biblioteksanpassning versus standarder  

 
Biblioteksanpassning: 

 

Den här kategorin rör biblioteksanpassning, det vill säga vilka inställningar enskilda bibliotek 

kan göra i ett system, speciellt viktigt för bibliotek som har många användare vars behov 

tydligt avviker från den tänkta användaren av ArtikelSök och Mediearkivet. Bedömningarna 

här utgår dels ifrån den information som förekommer inom själva databasen, dels från vad vi 

genom egna iakttagelser av funktionaliteten kunnat utröna.85  

Varken ArtikelSök eller Mediearkivet har en funktion som innebär att de lokala 

biblioteken kan välja de index som deras olika målgrupper kan tänkas behöva. De lokala 

biblioteken kan inte välja den text som ska användas i uppmaningar eller meddelanden, och 

inte heller arrangera menyer som är anpassade efter låntagarnas behov. Inte heller kan de 

lokala biblioteken biblioteksdefiniera hjälptexterna eller utforma skärmbilderna efter eget 

tycke. Stopporden är en annan funktion som de lokala biblioteken inte kan kan styra över i 

något av systemen. Det är beklagligt eftersom stoppordslistorna avgör hur väl man kan söka 

på naturligt språk. De lokala biblioteken kan inte heller påverka kommandonamn, menynamn, 

eller meddelanden. Tanken med denna sorts biblioteksanpassning är att användare med olika 

vokabulärer ska kunna samexistera. Det hade därför varit bra om systemet kunde erbjuda en 

alternativ version med enklare språk. Barn och invandrare som har svårigheter med språket 

kunde dra nytta av en sådan enklare version.  

Sammanfattningsvis kan sägas att varken ArtikelSök eller Mediearkivet kan erbjuda 

några former av lokal biblioteksanpassning.86 

 

                                                 
85 Vi har varit uppkopplade till databaserna via Uppsala universitetsbibliotek.  
86 Våra iakttagelser har styrkts vid kontakt med Bodil Sonesson, databasansvarig på Uppsala stads- och 

länsbibliotek. 
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Standarder:  

 

Den här kategorin behandlar standarder och vill utreda hur väl systemen följer standarder för 

databaser. Vi utgår till stor del från söktjänster på Internet, eftersom vi anser att det är en 

viktig influens, men standarder kan för jämförelse också hämtas från många olika typer av 

databaser. Man kan invända att standarderna på Internet inte alltid är föredömliga. Denna 

invändning är berättigad, men samtidigt kan även det mest välstrukturerade och föredömliga 

system missa sitt mål om användarna inte känner igen sig.  

Vi börjar med att sammanfatta att ArtikelSök och Mediearkivet följer många allmänna 

databasstandarder. Vore det inte fallet skulle vi endast med svårighet kunna orientera oss i 

databaserna. För att gå in på mer konkreta exempel är en viktig standard den för 

ämnesindelning av dokument. ArtikelSök tillämpar som nämnts SAB-systemet som 

ämnesindelningsstandard, vilket är en mycket inrotad standard för svenska bibliotekskataloger 

och andra databaser. Mediearkivet däremot har inte någon ämnesindelningsstandard alls, 

eftersom de använder fulltextindexering. Att inte ha någon standard för ämnesindelning är 

också en sorts standard, närmare bestämt den som gäller för fulltextdatabaser på Internet. 

Om vi går vidare till Internets standarder är klickbara ämnesordskataloger av intresse för 

användarna, speciellt för de ovana användarna som finner det svårt att själva formulera en 

sökfråga, men även för vana användare som vill vara säkra på att kunna göra en uttömmande 

sökning inom ett ämne. ArtikelSök och Mediearkivet har som nämnts inget i den vägen att 

erbjuda.  

Vidare stöder många av sökmaskinerna på Internet söksätten med + och − före och 

mellan sökorden i enkelt sökformulär, men det är inget som varken ArtikelSök eller 

Mediearkivet har tagit efter. Användaren måste skriva och/eller/inte mellan sökorden, eller 

använda motsvarande radioknappar i ArtikelSök. I Mediearkivet är det möjligt att använda 

citationstecken för att söka på exakt fras, en vanlig standard i Internets söktjänster, men i 

ArtikelSök fungerar det inte. Grundinställningen om användaren skriver in flera ord utan 

markering emellan är i ArtikelSök och, medan Mediearkivet använder eller i likhet med 

många sökmotorer på Internet.  

Två andra fenomen som är frekventa på Internet är viktning, och tips om andra ämnesord. 

Viktning, det vill säga hur viktiga sökorden är i förhållande till varandra, är inte möjligt att 

ange i ArtikelSök men i Mediearkivet kan användaren ändra viktning av ett ord till ett högre 

värde. Denna standard kan tänkas vara av stort värde för vana användare som vill kunna söka 

mer spetsigt. Inget av systemen ger automatiskt tips till andra ämnesord, något som kunde 
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vara värdefullt för alla användare men allra mest för de ovana. Mediearkivet erbjuder dock 

länkar till liknande artiklar. Hjälptexterna står tyvärr inte självständigt i något av systemen på 

det sätt som de kan göra i en del sökmotorers hjälptexter, till exempel Yahoo. Dessutom får 

användaren själv söka upp svåra termers förklaring under andra rubriker i hjälpen, eftersom 

inga termer är länkade som på Internet. Standarden med hjälptexter som inte förutsätter någon 

förkunskap från andra hjälptexter kunde hjälpa ovana användare. Tyvärr används inte heller 

Frequently Asked Questions (FAQ) i ArtikelSök och Mediearkivet, det vill säga en service 

där man dokumenterar och visar upp vanliga frågor och svar kring databasen. Mediearkivet 

har visserligen en informationssida om databasen där FAQ ingår som ett inslag, men den 

sidan gäller inte hur databasen används. Överensstämmelsen med Internets standarder är med 

andra ord i det närmaste obefintlig i ArtikelSök och förekommer endast i begränsad 

utsträckning i Mediearkivet.  

Som sammanfattning kan sägas att ArtikelSök och Mediearkivet i relativt hög grad lever 

upp till idealet att följa standarder. Systemen lever dock upp till idealet i olika bemärkelser. 

ArtikelSök följer traditionella databasstandarder, medan Mediearkivet i större utsträckning 

följer Internetstandarder. 

  

Biblioteksanpassning versus standarder - en sammanfattande kommentar: 

 

I båda databaserna har biblioteksanpassning fått stå tillbaka för anpassning till 

databasstandarder. Databaserna har dock eftersträvat olika standarder - i ArtikelSöks fall 

gäller det standarder för traditionella bibliografiska databaser och Mediearkivets fall 

standarder för söktjänster på Internet. Den totala satsningen på databasstandarder anser vi vara 

ett olyckligt val. Vi menar att användarnas särskilda behov ibland är viktigare att prioritera än 

att användarna kan känna igen sig från andra system. 
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Utökad funktionalitet versus anonymitet  

 
Utökad funktionalitet: 

 

Denna kategori handlar om den enskilda användarens möjligheter till individualiserad 

funktionalitet. Bedömningarna utgår dels från databasernas information, dels från egna 

iakttagelser av funktionaliteten. 

Användare kan av olika anledningar anse att det förinställda användargränssnittet inte 

möter deras behov. Vi menar att ett system bör kunna erbjuda användarna att själva ändra i 

användargränssnittet. Detta kunde ske genom att användaren anger karakteriserande 

personuppgifter som styr inställningar i användargränssnittet. Detta individualiserade 

användargränssnitt skulle också gå att spara för vidare bruk av samma individ. Varken 

ArtikelSök eller Mediearkivet kan på detta sätt ändras utifrån användarens önskemål. Det 

närmaste systemen kommer individualisering är Mediearkivets agentservice. Den handlar 

dock inte om användargränssnitt. Agentservicen innebär att användaren kan få ett särskilt 

ämnesområde bevakat åt sig. Resultaten skickas sedan till användaren via e-post. Denna 

service är tyvärr endast tillgänglig för dem med egen licens, och är alltså inte kostnadsfri.  

Även vad gäller sökmöjligheter kunde användarna genom uppgivande av 

karakteriserande personuppgifter erbjudas tillgång till sökavgränsningar som är särskilt 

anpassade till deras behov. Inga inslag av denna karaktär kan återfinnas i ArtikelSök och 

Mediearkivet.  

Om användaren skulle vilja fråga eller påpeka något underlättar det om det finns en 

möjlighet att skicka meddelanden till databasansvarig men ingen sådan information går att 

hitta i ArtikelSök, vilket måste anses vara mycket dåligt. Det är av största demokratiska vikt 

att användare, speciellt de som inte är nöjda med något i databasen, kan kontakta de 

ansvariga. I Mediearkivet finns däremot under huvudmenyns val kundtjänst ett e-postfönster 

som öppnas automatiskt. Dessutom finns en e-postlänk på varje sida. 

Andra önskvärda funktioner med individuell karaktär är formell möjlighet att ge 

inköpsförslag, ett demokratiskt inslag som i bästa fall kan leda till att speciellt eftersatta 

grupper kräver fram material som är intressant för just dem, och möjlighet att utifrån 

databassidan skicka material till sig själv via e-post. Dessa företeelser finns ännu inte i 

systemen. Eftersom utvecklingen verkar gå i riktning mot utökad funktionalitet för individen 
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är det dock inte helt långsökt att tro att det här är funktioner som på sikt kommer att finnas i 

systemen.  

Som sammanfattning kan sägas att varken ArtikelSök eller Mediearkivet kan erbjuda 

någon individualiserad funktionalitet värd namnet.   

 

Anonymitet: 

 

Denna kategori undersöker huruvida användarnas förehavanden i systemet kan få föregå 

anonymt. Vi har försökt ta reda på i vilka situationer användaren kan vara anonym och ändå 

utföra önskade uppgifter, och när det kan vara behövligt med någon form av personuppgifter. 

Anonymitet är viktigt att eftersträva eftersom det inger användaren förtroende. Ju mer 

individualiserad service ett system kan erbjuda, desto högre krav på identifikation måste det 

dock kunna ställa. Dessutom kan det ibland vara en nödvändighet att kräva någon sorts 

identitetskontroll för att kunna kontrollera att en service inte missbrukas. 

Det går att vara anonym och ändå göra mycket av det som erbjuds i ArtikelSök och 

Mediearkivet. Några undantag där det krävs att användaren gör avkall på sin anonymitet är 

om man vill ha svar på e-post man skickar, en möjlighet som finns i Mediearkivet. Då kan 

man förstås inte vara anonym eftersom man måste lämna sin e-postadress för att kunna få 

svar. Mediearkivets agenttjänst kräver också angivande av intresseområde samt namn och e-

postadress.  

Vad gäller sökning verkar användarna i stort sett kunna känna säkerhet i att deras 

sökningsbeteende förblir privat för andra användare. Det är dock ett problem att en användare 

via webbgränssnittets bakåtknapp kan se tidigare användares sökningar.  

Som sammanfattning kan sägas att ArtikelSök och Mediearkivet utifrån de funktioner 

som finns idag kan erbjuda en relativt hög grad av anonymitet.  

 

Utökad funktionalitet versus anonymitet - en sammanfattande kommentar: 

 

Vad gäller utökad funktionalitet och anonymitet har ArtikelSök och Mediearkivet utan tvivel 

satsat på anonymitet. Det finns knappast någon möjlighet till individualisering för 

användarna. Vi anser dock inte att valet är lyckat. Det skulle innebära en betydelsefull 

mångfald om systemen kunde erbjuda mer av individualiserade användargränssnitt och 

sökmöjligheter. 
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Slutdiskussion 

I det följande presenterar och diskuterar vi de viktigaste resultaten från vår undersökning av 

ArtikelSök och Mediearkivet, samt analyserar vilka slutsatser vi kan dra för olika 

användargrupper. Vi har utvärderat databaserna vad gäller användarvänlighet och 

användbarhet för olika användargrupper, och syftet har varit att se hur väl biblioteken genom 

att tillhandahålla dessa databaser uppfyller ett av sina viktigaste mål, nämligen att bidra till 

demokratin och dess utveckling i vårt samhälle. Hur fungerar då databaserna för de olika 

användargrupperna, och hur kan databaserna förbättras för att ge användarna ännu bättre 

service? 

En central värdering i uppsatsen är att jämlik tillgång till information för alla 

samhällsgrupper spelar en betydande roll för demokratins förverkligande. Tillgång till 

information är en förutsättning för att medborgarna ska kunna fullgöra sina åtaganden som 

samhällsmedborgare, det vill säga hävda sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter i 

samhället. Det kan handla om att följa viktiga nyheter och politiska debatter, eller kanske till 

och med delta aktivt i de olika diskussionsforum som finns för att göra sin röst hörd. För att 

medborgarna ska kunna uppfylla detta, som måste sägas vara ganska höga krav på en 

medborgare, bör samhället via biblioteken kunna erbjuda en service som möjliggör 

systematisk och tematisk sökning efter information. Det är här som våra undersökta databaser, 

vilka är skapade för den breda allmänhetens nyttjande, har en funktion att fylla. En 

någorlunda jämlik tillgång till informationstekniken för olika samhällsgrupper förutsätter att 

ett stort arbete från databasproducenternas sida lagts ned på att speciellt kompensera svaga 

gruppers problem med systemen. Vi anser att om eftersatta grupper inte kan få den 

information de behöver på ett behändigt sätt så är det en negativ indikation på hur databaserna 

uppfyller det demokratiska syftet.  

Nedan följer en analys av hur ArtikelSök och Mediearkivet valt att hantera de viktiga val 

som alla system tvingas göra mellan olika konkurrerande ideal. Här återkommer idealparen 

från undersökningen. Utifrån denna första analys försöker vi analysera konsekvenserna för de 

olika användarkategorierna. 
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Kraftfullhet versus enkelhet i sökning 

Hur förhåller sig då ArtikelSök och Mediearkivet till de visserligen inte jämnstarka men ändå 

konkurrerande idealen kraftfullhet respektive enkelhet i sökning, som gäller vilken 

information som är sökbar? Det står uppenbart att både ArtikelSök och Mediearkivet valt att 

satsa på kraftfullhet snarare än enkelhet vad gäller sökmöjligheter. Databaserna har 

visserligen olika svårighetsnivåer i användargränssnittens sökformulär, men de ovana 

användarna kan inte garanteras att det är de enkla formulären som möter dem. Vi bedömer 

ändå att databasproducenterna har gjort ett förståeligt och klokt val mellan idealen. Om man 

tvingas välja är det mångfald i sökmöjligheter som måste värnas. Att många möjligheter kan 

verka förvirrande är något som får lösas på andra sätt. Ett sätt att hantera problematiken är att 

ha skilda databaser för vana och ovana användare, vilket dock torde innebära problem med 

definitioner av användare. Dessutom kvarstår problemet delvis eftersom den ovana 

användaren inte kan garanteras att det är den enkla databasen som möter henne.  

För de ovana användarna torde databasernas val på den här punkten innebära att 

Mediearkivet är mer intressant än ArtikelSök, eftersom dess fulltext i större utsträckning 

möjliggör sökning på vanligt språk. ArtikelSöks bruk av SAB-systemet kräver att användaren 

besitter ett mer teoretiskt språk, vilket är negativt för människor som saknar högre utbildning. 

Ett annat positivt resultat av Mediearkivets fulltext är att de ovana användarna får direkt 

tillgång till materialet. Det innebär att hela kedjan från sökformulering till information i 

handen är sammanhållen. ArtikelSök däremot kan inte erbjuda själva artiklarna, inte heller 

ges en länk till det lokala biblioteket så att användaren kan ta reda på om den aktuella 

tidningen eller tidskriften är del av bibliotekets bestånd.  

Ett resultat som är speciellt olyckligt för invandrare är att det förhärskande artikelspråket i 

båda databaserna är svenska. Mediearkivet har inga engelska artiklar överhuvudtaget, medan 

det finns en liten mängd i ArtikelSök. Ett problem med att söka på engelska i ArtikelSök är 

dock att svenska artiklar också kan innehålla engelska ord, vilket kan ge missvisande träffar. 

Inget av de stora invandrarspråken är däremot representerat bland artiklarna, och 

interaktionen med databasen i övrigt sker endast på svenska. Databaserna gör inte heller 

någon annan information sökbar som skulle vara till nytta för grupper med språkliga hinder. 

Dessa brister medför en risk för att användare som har problem med svenska hindras från att 

utnyttja de resurser som biblioteken erbjuder.  

För äldre och rörelsehindrade är det speciellt negativt att ingen av databaserna finns att 

tillgå gratis på Internet. Om det vore så skulle dessa grupper kunna utnyttja databaserna utan 
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att besöka biblioteket, vilket förstås skulle underlätta. För dessa grupper är det också lätt att se 

värdet av en gratis fulltextdatabas, eftersom det innebär att de kan skriva ut artikeln hemma. 

Om detta inte är möjligt att erbjuda inom en överskådlig framtid är vårt förslag till temporär 

lösning att dessa grupper får lösenord av biblioteket för att använda databasen i hemmet. 

Vidare kan databaserna inte anses vara barnvänliga eftersom de inte erbjuder möjlighet att 

söka på läsbarhet, illustrationer eller förstasidor. Dessa komplement kan vara värdefulla när 

barn och ungdomar som inte behärskar språket tillfullo ska söka. Mediearkivet får dock några 

pluspoäng för att verb, som barn ofta tänker i när de ska formulera sökfrågor, är sökbara i 

databasen.  

För vana användare torde databasernas val innebära att ArtikelSök är intressantare än 

Mediearkivet eftersom där erbjuds större spetsighet i sökning genom de många möjligheterna 

till sökavgränsning och användandet av ämnesord.  

 

Pluralism versus enhetlighet i söksätt 

Nästa kategori som behandlas är pluralism versus enhetlighet i söksätt. Om avvägningen som 

gjorts inom detta motsatspar kan sägas att enhetligheten prioriterats på pluralismens 

bekostnad i både ArtikelSök och Mediearkivet. Vi kan förstås inte avgöra om det varit en 

medveten åtgärd att prioritera enhetlighet i databaserna, eller om förhållandet snarare är en 

följd av att pluralism inte tillräckligt prioriterats. Vi beklagar dock att man satsat så mycket på 

enhetlighet, samtidigt som vi kan förstå de bakomliggande argumenten. Sann pluralism 

handlar inte bara om skillnader i kvantitet utan även om kvalitativa skillnader. Exempelvis rör 

det sig inte bara om antalet sökfält för sökavgränsning, utan även om att erbjuda användaren 

söksätt av en helt annan natur. Databaserna erbjuder här alltför få valmöjligheter. 

För ovana användare innebär databasernas val av enhetlighet att de kan sakna söksätt som 

passar just deras behov, men att de i alla fall borde känna igen sig i sättet att söka inom 

respektive databas när de väl börjat använda dem. Pluralismen i söksätt i ArtikelSök och 

Mediearkivet begränsas som nämnts i princip till olika svårighetsgrader i sökformulären. Man 

kan dock ifrågasätta vilket sorts formulär som egentligen är enklast för de ovana användarna. 

För de flesta användare upplevs ett avancerat formulärs många sökfält och rullgardinsmenyer 

stressande, men det finns säkerligen också användare som kan uppleva även det enkla 

formuläret som skrämmande, åtminstone om det inte bjuder på några indikationer alls om vad 

som ska skrivas in, som fallet är i Mediearkivet.  



 77 

Ytterligare skäl finns att ifrågasätta vilket formulär som är enklast. Rullgardinsmenyer för 

att avgränsa sökningen finns endast i de avancerade formulären i de undersökta databaserna, 

vilket är synd eftersom rullgardinsmenyer är ett av de mer användarvänliga sätten att avgränsa 

en sökning på. Vidare erbjuder ArtikelSök boolesk sökning i både enkelt och avancerat 

sökformulär, vilket vid en första anblick verkar som en bra service mot användaren, men vid 

närmare granskning uppdagas att det är svårare att använda boolesk söklogik i det enkla 

formuläret än i det avancerade där man får hjälp via radioknappar. Vi efterlyser att man med 

de medel som finns gör de enkla sökformulären verkligt enkla att använda. Som det nu är i de 

två databaserna kan ovana användare förledas att tro att de enkla formulären alltid är enklast 

att söka med, fastän det inte förhåller sig så.  

Ett annat relevant resultat för ovana användare är vad systemen har att erbjuda i fråga om 

alternativa sökmetoder när en sökning inte är framgångsrik. ArtikelSök utför inte några 

alternativa sökmetoder alls, medan Mediearkivet har mer att erbjuda. Där finns, såvida man 

inte väljer bort det, automatisk sökning på olika böjningsformer och synonymer till sökorden. 

Dessutom erbjuds närliggande träffar genom alternativet Sök liknande artiklar, och 

automatisk sökning på viktiga ord i frasen vid utebliven frasträff. Ett lika vanligt problem för 

ovana användare är alltför stora träffmängder. Även här lyckas Mediearkivet bättre, eftersom 

det erbjuder relevansrankning som ett medel att hantera de stora träffmängderna.  

För synskadade men även för äldre med dålig syn är typsnittet på skärmbilden knappast så 

stort att de kan läsa och interagera med databaserna utan problem, och grupper med nedsatt 

finmotorisk förmåga får lida av att vissa sökfält är alltför små. Det går inte att förstora med 

hjälp av databasernas egna funktioner, och ingen information ges heller om hur anpassning 

kan göras på den lokala datorn. För gravt synskadade behövs och saknas i samma utsträckning 

information om hur taldator och blindskriftstangentbord eller röstigenkänning kan 

komplettera databaserna.  

Resultat som är speciellt relevanta för dyslektiker, barn och invandrare som har problem 

med språket är att databaserna inte erbjuder något alternativ till att själv formulera sökfrågor. 

Just därför är det speciellt negativt att ingen språklig korrektionshjälp finns att tillgå.  

Vana användare kan säkert sakna mer raffinerade sökmöjligheter speciellt anpassade efter 

deras behov. Ett positivt resultat för dem är att boolesk sökning är tillgänglig i både 

ArtikelSök och Mediearkivet, även om det förstås måste sägas vara en standard för databaser 

av den sort som avses här. Olyckligt för de vana användarna är att man inte alls kan avgränsa 

sökningar med kommandon i Mediearkivet, och inte i något av systemen komma åt 

sökhistoria för vidareutveckling av gamla sökningar. De vana användarna klarar sig 
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säkerligen, men systemen bör eftersträva att tillgodose även deras behov av effektivitet och 

smidighet. 

Fullständighet versus renhet i information på skärmbilden 

Det är svårt att tvingas välja mellan att erbjuda utförlig information och en klar skärmbild, 

man vill förstås för användarnas skull uppfylla båda idealen. Vi bedömer att systemen har 

kommit fram till en relativt lyckosam kompromiss mellan de två idealen fullständig 

information och ren skärmbild. Mediearkivet lyckas något bättre med båda idealen, vilket 

vittnar om att det i viss utsträckning faktiskt går att uppnå båda idealen om man bara tar vara 

på de hjälpmedel som finns. Även om databaserna kan förbättras vad gäller rena skärmbilder 

frestas vi att påminna om skärmbilderna i Internets sökmotorer. I jämförelse med dessa 

framstår ArtikelSöks och Mediearkivets skärmbilder som under av klarhet. Däremot är inte 

informationen i ArtikelSök och Mediearkivet tillräcklig på alla fronter, tvärtom behöver 

systemen se över sin information ur ett användarperspektiv. Bra vore dessutom om systemen 

vid stora informationsmängder i större utsträckning kunde hjälpa användarna till överblick 

genom att gruppera informationen genom färg, form och layout. 

För ovana användare innebär databasernas val att manövrar kan försvåras av bristfällig 

information, och att informationsstress ibland torde övermanna den ovana användaren. 

Viktiga resultat för den ovana användaren är att hjälpen i ArtikelSök och Mediearkivet i 

huvudsak inte är situationskänslig. Detta är beklagligt eftersom det innebär att användarna 

inte kan få hjälp just på det ställe i databasen där de befinner sig. Ett undantag från detta är 

Mediearkivets sökfältsrubriker som är direktlänkade till hjälpen. Ett annat positivt resultat är 

båda systemens bekräftelse på användarens söksträng. ArtikelSök har vidare endast ett par 

exempel på inskrivningsformat kring sökfälten, och Mediearkivet har inga alls, vilket är dåligt 

för alla ovana användare, men särskilt för användare med språksvårigheter.  

Andra viktiga resultat för ovana användare är att systemens hjälptexter innehåller svåra 

begrepp och en del språkligt inkonsekventa uttryck, samt att systemens felmeddelanden inte 

är tillräckligt informativa och lugnande. Dessa inslag leder till förvirring och lämnar de ovana 

användarna åt sig själva i alltför hög grad. Inte i något av systemen går heller information att 

återfinna om hur man går tillväga om man vill få tag på en artikel, vilket måste bedömas som 

ett tydligt missgynnande av dator- och biblioteksovana användare. Vidare behandlas ovana 

användare nonchalant av ArtikelSök vad gäller SAB-systemet. Det finns inte någon förklaring 

av ämnesordssystemet och än mindre något tillgängliggörande av det. Detta är 
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anmärkningsvärt eftersom SAB-systemet verkligen inte kan förutsättas höra till kunskaper 

som användarna har sedan tidigare. 

Resultat som är särskilt negativa för användare vars språkbruk mycket avviker från 

systemets är båda systemens avsaknad av användargruppsversioner av information. 

Mediearkivets datajargong och ArtikelSöks biblioteksjargong är negativ speciellt för äldre, 

invandrare och barn som i mindre utsträckning än andra kan tänkas ha kommit i kontakt med 

sådan terminologi.  

För vana användare innebär databasernas val framför allt att information speciellt riktad 

till vana användare inte kan återfinnas i någon större utsträckning i systemen. Systemens 

ytliga hjälpavsnitt kan inte tänkas vara tillräckliga för den som i detalj vill ta reda på hur man 

använder systemen så kraftfullt som möjligt. 

 

Flexibilitet versus konsekvens i design 

Vad gäller flexibilitet versus konsekvens i design kan som sammanfattning sägas att båda 

systemen gjort en prioritering av designmässig konsekvens på bekostnad av flexibilitet. Vi 

anser det vara ett något oklokt val att inte bättre ta vara på de möjligheter färg, form och 

placering faktiskt ger att markera förändringar i systemen för användarna. Konsekvens är 

förvisso en viktig egenskap i databasens design men om designen är konsekvent även vid 

förändringar, så motverkas syftet. Mediearkivet måste dock i något större utsträckning sägas 

ha satsat på flexibilitet genom utnyttjande av färger. Vad gäller möjligheter för användaren att 

ändra i designen har inte något av systemen någonting att erbjuda. Detta beklagar vi eftersom 

det leder bort från möjlig mångfald för användarna. Det vore bra om systemen kunde erbjuda 

åtminstone några sådana valmöjligheter. 

För ovana användare innebär databasernas val att de kan missa förändringar i systemet 

eftersom de inte signaleras tillräckligt av systemen, speciellt inte i ArtikelSök, men att de får 

hjälp att orientera sig genom informationens konsekventa placering och form. Resultat som 

kan förmodas vara speciellt negativa för användare med ett speciellt förhållande till färg, 

exempelvis barn, användare med synhandikapp eller invandrare med annan kulturell 

bakgrund, är systemens avsaknad av flexibilitet i färganvändningen för användarna. 

Färganvändning kanske kan verka som en futtig detalj, men för dessa användare kan det 

innebära en reell skillnad och vi nämner det därför som ett betydelsefullt resultat. Vidare är 

det negativt även för vana användare att de inte kan göra några designmässiga val efter behov.  
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Biblioteksanpassning versus standarder 

Om motsatsparet som rör biblioteksanpassning kontra databasstandarder kan sägas att båda 

systemen i relativt stor utsträckning valt att satsa på att följa databasstandarder medan de 

lämnat biblioteksanpassning åt sitt öde. ArtikelSök verkar dock inte alls ha bemödat sig om 

att anpassa sig till standarder som är vanliga i Internets söktjänster, och Mediearkivet å sin 

sida har inte följt de traditionella databasstandarderna speciellt noggrant. Skillnaden kan bero 

på att traditionella bibliografiska databaser som ArtikelSök sneglar mer på biblioteksvärlden, 

medan Mediearkivet tillhör en yngre generation databaser som influeras av utvecklingen kring 

Internet. Att prioritera databasstandarder framför biblioteksanpassning i den utsträckning som 

systemen gjort bedömer vi vara ett något vanskligt val. Detta grundar vi på uppfattningen att 

det för användargrupper med speciella behov är viktigare att få sina särskilda behov 

tillgodosedda genom någon form av biblioteksanpassning än att hela tiden kunna känna igen 

sig, det senare en effekt av att systemen följer standarder. Om biblioteksanpassning av 

databaser kan erbjudas är det lokala biblioteket den instans som kan bedöma vilka 

anpassningar som behöver göras i databasen för bibliotekets typiska målgrupper.  

För ovana användare innebär databasernas val att databaserna kan vara dåligt anpassade 

till deras speciella behov, men också att de kan lära sig vissa standarder som de kan ha nytta 

av i andra traditionella bibliografiska system och databaser på Internet. Negativa resultat för 

ovana användare är att ArtikelSök inte följer standarden att tillhandahålla fulltext så att 

användaren kan söka på naturlig vokabulär, och att inget av systemen heller följer standarden 

med klickbara ämnesordskataloger så att användaren kan söka utan att själv formulera sig. I 

och med att båda systemen även ignorerar standarden med ämnesordstips utifrån utförda 

sökningar kan man säga att den ovana användaren lämnas ensam i ämnesordsdjungeln. Vidare 

bryter båda systemen mot två standarder som förekommer på Internet när deras hjälpavsnitt 

ibland förutsätter att man redan läst andra hjälpavsnitt, och när termer inom hjälpavsnitten 

inte är länkade till det ställe där de förklaras bäst. FAQ-avdelningar med vanliga frågor från 

användare saknas också. Detta är beklagligt eftersom dessa standarder utgör genvägar till 

information för den ovana användaren och dessutom inte är särskilt svåra att få till stånd.  

Resultat som är speciellt relevanta för barn, dyslektiker och invandrare med språkliga 

brister är den nämnda avsaknaden av klickbara ämnesordskataloger, och att biblioteken inte 

tillåts skapa alternativa språkversioner av kommandonamn, menytermer, meddelanden och 

annan information. Inte heller tillåts användarna själva på något vis välja dylika 

informationsformuleringar. Även för barn, dyslektiker och invandrare som har svårigheter 
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med språket skulle standarden med ämnesordstips utifrån utförda sökningar vara en värdefull 

hjälp, eftersom det kan innebära att användaren slipper formulera sökfrågor mer än en 

inledande gång.  

För vana användare innebär databasernas val av standarder att de kan känna sig hemma i 

systemen om de tidigare nyttjat andra traditionella bibliografiska system respektive databaser 

på Internet. Viktiga resultat för vana användare är att Mediearkivet inte gör någon parallell 

beskrivning av fulltextdokumenten med hjälp av något klassifikationssystem, vilket skulle 

innebära ett mer spetsigt sätt att söka på. Dessutom är systemens frånvaro av klickbara 

ämnesordskataloger ett negativt resultat även för vana användare i deras behov av att kunna 

göra uttömmande sökningar inom en ämneskategori. Ett positivt resultat för vana användare 

måste också nämnas, nämligen att Mediearkivet följer standarden viktning som innebär att de 

kan söka mer specifikt. 

 

Utökad funktionalitet versus anonymitet 

sI det sista motsatsparet där vi ställt utökad funktionalitet och anonymitet mot varandra är det 

uppenbart att ArtikelSök och Mediearkivet har valt att prioritera anonymitet. Utökad 

individualiserad funktionalitet är i princip obefintlig. Förmodligen förhåller det sig dock så att 

det är systemens låga prioritering av individualiserad funktionalitet som har lett till den höga 

graden av anonymitet. Det ligger nämligen i sakens natur att individualisering kan kräva att 

man gör avkall på sin anonymitet. Valet som systemen gjort är inte tillfredsställande. Att 

kunna erbjuda någon form av individualiserade inställningar vad gäller användargränssnitt 

och sökmöjligheter vore verkligen en värdefull mångfald, och även om det skulle innebära att 

användaren i alla lägen inte kan vara anonym är det ändå ett pris vi tror att många användare 

är beredda att betala.  

För ovana användare innebär databasernas val att de inte kan ställa in databaserna efter 

sina speciella behov. Även om detta resultat inte förvånar måste bristen på individualiserade 

möjligheter i databaserna markeras, eftersom det särskilt drabbar grupper som behöver någon 

sorts anpassning. En annan typ av individualisering som saknas i båda systemen är möjlighet 

att ge formella inköpsförslag, och något som saknas i ArtikelSök är möjlighet att kontakta 

databasansvariga. Detta är anmärkningsvärt eftersom det handlar om två inslag av stort 

demokratiskt värde som vi anser att eftersatta grupper i synnerhet ska kunna använda sig av 

vid missnöje med systemen.  
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Även för vana användare innebär databasernas val här att de inte kan ändra i systemen 

efter behov. De erbjuds ingen som helst möjlighet att själva kombinera användargränssnitt 

och sökmöjligheter. Här vill vi dock hävda att systemen redan är så pass anpassade efter vana 

användares behov att detta är mindre allvarligt än att ingen anpassning för eftersatta grupper 

finns.  

Hur demokratiska kan man då sluta sig till att ArtikelSök och Mediearkivet är? 

Resultaten är som helhet relativt nedslående vad gäller användarvänlighet och användbarhet 

för olika användargrupper, särskilt vad gäller användarvänlighet för ovana och speciellt 

eftersatta grupper av användare. Emellertid har ArtikelSök och Mediearkivet sina svaga 

punkter på olika ställen i systemen, och vi får å de ovana och speciellt eftersatta användarnas 

vägnar ge Mediearkivet ett något högre betyg.  

Vi menar att ArtikelSök framför allt sviker sina ovana användare genom att inte 

tillhandahålla fulltext så att man kan söka på naturlig vokabulär och skriva ut artikeln direkt, 

inslag som kan förmodas vara mycket uppskattade av ovana användare. Mediearkivet å sin 

sida sviker speciellt vana användare genom att inte göra någon parallell beskrivning av 

fulltextdokumenten med hjälp av något klassifikationssystem, vilket skulle erbjuda ett mer 

spetsigt sätt att söka på. Ansträngningar borde dock i båda systemen läggas på att förbättra 

ämnesordsbeskrivningen, så att vana och ovana användare bättre kan söka ämne på sina 

respektive sätt. Ett system bör kunna hantera både vana och ovana användares sökpreferenser 

och idealiskt erbjuda fulltext parallellt med någon form av klassificering.  

Undersökningens tämligen negativa resultat som vi bedömer har stor allmän giltighet 

tolkar vi som en effekt av ogenomtänkthet på de håll i samhället där man har makt över 

informationsteknikens utveckling, främst hos databasproducenter och politiker. De som 

utvecklar systemen tar inte självmant demokratiskt ansvar för att alla användargrupper ska ha 

lika tillgång till information, och därmed måste politikerna, som har huvudansvaret för att 

säkra demokratins genomförande, inse vikten av att resurser tillförs till utveckling och inköp 

av informationsteknik som tillgodoser alla samhällsgruppers behov vid informationssökning. 

Eftersatta gruppers behov är inte alltid ekonomiskt lönsamma att tillgodose, och därför måste 

samhället skjuta till resurser.  

Biblioteken som skaffar licenser till databaserna har också ansvar och möjlighet att utöva 

påtryckningar utifrån sin roll som köpare. För detta syfte är det önskvärt att bibliotekarierna 

besitter större kunskap om människa-datorinteraktion än vad som idag är fallet. Sådan 

kunskap måste börja ses som en mer självklar del av bibliotekariers kompetens eftersom 

informationstekniken faktiskt kan hjälpa eller stjälpa systematisk sökning efter information. 
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Om biblioteken tydligt kräver databaser som är anpassade för ovana och eftersatta grupper, 

torde det inte helt kunna ignoreras av databasproducenterna. Framför allt är det viktigt att 

bibliotekens och politikernas syn på informationstekniken inte präglas av den 

teknikromantiska syn som tycks vara klistrad vid den informationsteknologiska utvecklingen, 

utan att de istället kan stå för ett sansat, ansvarsfullt förhållande till den nya tekniken. 

Vår metod i undersökningen har varit att själva utvärdera databaser genom att pröva ett 

stort antal kriterier. Man kan fråga sig om den valda metoden verkligen är lämplig eller om 

resultaten hade sett annorlunda ut med en annan metod. Man kan också invända att resultaten 

kunde ha blivit annorlunda om vi hade involverat användare i undersökningen, och att det är 

vanskligt att göra anspråk på att själva kunna uttala oss om olika användargruppers 

förhållande till systemen. Vår övertygelse är dock att resultaten inte hade blivit betydligt 

annorlunda i en sådan studie, eftersom våra utvärderingskriterier speglar olika användares 

behov. Vi menar också att våra utvärderingskriteriers höga konkretionsnivå borgar för att 

resultaten inte heller skulle ha blivit betydligt annorlunda. Med detta vill vi ingalunda säga att 

användarstudier inte är viktiga, tvärtom vore det mycket värdefullt om någon skulle vilja 

bygga vidare på vår undersökning med någon form av användarstudie. Vi anser att vårt 

främsta bidrag vad gäller metoden ligger i att vi låter influenser från olika håll befrukta 

varandra och att vi länkar det konkret mätbara i kravspecifikationerna med teorins visionära 

helhetsperspektiv. För att uppnå goda utvärderingar krävs båda delar.  

Allra sist bör sägas att våra relativt negativa slutsatser kanske inte är så förvånande med 

tanke på att våra krav uppenbarligen är mycket högt ställda. Vi anser dock att det är en plikt 

för biblioteksvärlden att ställa mycket höga krav på databaser som ska användas inom ramen 

för bibliotekens verksamhet, och menar att när gränsen tänjs för det som är tekniskt möjligt att 

genomföra, då ökar också vårt ansvar för att tekniken används i demokratins tjänst - för 

medborgarnas skull. 
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker användarvänligheten och användbarheten i artikeldatabaserna 

ArtikelSök och Mediearkivet. Ett särskilt intresse riktas mot hur databaserna fungerar för 

ovana och vana användare, och olika eftersatta grupper i samhället. Utvärdering av databaser 

är viktigt eftersom databaserna förmedlar information, och jämlik tillgång till information är 

en förutsättning för demokrati. Bibliotek med demokratiska målsättningar måste därför ställa 

höga krav på sina databaser. Vårt syfte är att utvärdera hur väl ArtikelSök och Mediearkivet 

kan bidra till att biblioteken uppnår dessa målsättningar. Ett parallellt syfte med uppsatsen är 

att sammanställa kriterier som kan användas för utvärdering av databaser. 

Frågor som uppsatsen ställer är hur databaserna fungerar för de olika användargrupperna, 

och hur databaserna kan förbättras för att ge användarna ännu bättre service. ArtikelSök och 

Mediearkivet är naturliga undersökningsobjekt eftersom de har en unik demokratisk funktion: 

möjliggörande av systematisk sökning efter aktuell debatt. Metoden har varit egna 

utvärderingar av databaserna utifrån en lista med utvärderingskriterier. Kriterierna har varit 

detaljerade frågor till systemen gällande användarvänlighet och användbarhet, och de har 

utvunnits från teoretikers texter, kravspecifikationer samt hjälptexter från Internets 

sökmotorer, och kompletterats med egna uppslag. Kriterierna har sedan ordnats i en 

uppställning om konkurrerande ideal för databaser. Kriterielistans förtjänster är att den 

förtecknar ett stort antal viktiga utvärderingskriterier, och att den ordnar kriterierna i en 

uppställning som ger hjälp vid tolkningen av enskilda resultat. 

Våra viktigaste undersökningsresultat är att både ArtikelSök och Mediearkivet brister vad 

gäller användarvänlighet och användbarhet för användarna, dock sker det på olika sätt. 

Databaserna lämnar särskilt mycket övrigt att önska vad gäller användarvänligheten för ovana 

användare och eftersatta grupper. Speciellt gäller det ArtikelSök som saknar dokument i 

fulltext, vilket omöjliggör sökning på naturlig vokabulär och direkt utskrift. Mediearkivet 

brister däremot snarare i användbarhet för vana användare eftersom avsaknad av ämnesord i 

systemet försvårar avgränsande sökningar. Idealet vore att båda databaserna kompletterades 

med det som är det andra systemets styrka: ArtikelSöks ämnesord som ger precision i 

sökning, och Mediearkivets fulltext som tillåter sökning utan förkunskaper och resulterar i en 

sammanhållen informationskedja.  

Speciellt ArtikelSök ger alltså stora möjligheter till sökavgränsningar. Användare som 

vill få tag på artiklar på annat språk än svenska, eller utföra sökningen på annat språk har 

dock mycket lite att hämta i databaserna. Barns särskilda behov vid sökavgränsning möts 
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också dåligt i systemen, särskilt i ArtikelSök. Vad gäller vilka olika söksätt som är 

tillgängliga för användarna, kan i princip endast skiftande svårighetsgrad i sökformulären 

återfinnas. Ingen av databaserna ger ämnesordshjälp vid sökning, utan kräver att användaren 

själv formulerar sökfrågor, något som är negativt speciellt för användare med 

språksvårigheter. Mediearkivet erbjuder dock användaren något bättre stöd vid sökning. Man 

kan här till viss del komma ifrån systemets exakta tolkning av sökformuleringen, få tips om 

vidare sökning, samt få hjälp med rankning av träffar. Vana användare kan i båda systemen 

sakna mer raffinerade söksätt, däribland sökhistoria för att bygga vidare på tidigare sökningar. 

Trots brister i mångfald tillåter databaserna inte att de lokala biblioteken eller de enskilda 

användarna ändrar inställningar i databaserna efter behov. Informationen till användarna 

kunde dessutom förbättras vad gäller utförlighet, språk och placering inom databaserna, och 

kunde riktas mer direkt till olika användargrupper. Informationen kunde också presenteras 

tydligare med hjälp av färg, form och layout.  

Gemensamt för båda databaserna är med andra ord att de i alltför stor utsträckning saknar 

alternativa sätt för olika grupper att kommunicera med systemen. Den mångfald som 

anpassning efter olika användargruppers behov innebär är trots allt vad som krävs för att 

databaser ska kunna kallas demokratiska. 
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Bilaga 1. Lista på undersökningskriterier. 

 

VAD MAN KAN UTFÖRA I SYSTEMET – SÖKMÖJLIGHETER 

Kraftfullhet versus enkelhet i sökning 

Kraftfullhet i sökning: 
• Vad kan sökas fram/vilka fält är sökbara? (Fjällbrant och Weinmann) 
• Finns möjlighet söka på kriterier som är viktiga för barn?  

• Läsbarhet (Mauthe & Skön) 
• Illustrationer (Library Systems in Europe) och (Mauthe & Skön) 
• Förstasida (eget) 

• Är fritextsökning möjlig? (Library Systems in Europe) och (Mauthe & Skön) 
• Vilka dokumenttyper finns representerade? (Rittbergers) 
• Hur lång tid tar det från publikationstillfället till dess att materialet är sökbart? (Rittbergers) 
• Kan sökningen begränsas genom val av bibliotek? (Library Systems in Europe) 
• Går det att söka på både ISBN och ISSN? (Kravspec. SLU) 
• Finns beståndsinformation för varje artikel, det vill säga information om huruvida den aktuella tidskriften 

hålls av ett särskilt bibliotek? (eget) 
• Hur går det till att begränsa sökningen vad gäller år, språk, publikationstyp och mediatyp? (Kravspec. SLU) 
• Kan sökningar utföras inom följande fält, enskilt eller i kombination? (Fjällbrant och Weinmann) 

• Organisation 
• Utgivare 
• Språkkod 

• Hur ser den geografiska och ämnesvisa täckningen ut? (eget) 
• Finns möjlighet till utskrift eller beställningar av artiklar? (Crawford) 
• Finns information om källans tillförlitlighet? (eget) 
• Hur fungerar det att söka om man tänker i verbformer, som barn gör, och inte i substantiverade begrepp? 

(Mauthe & Skön) 
• Kan sökning begränsas till typ av artikel? (eget) 
• Finns tillgång till databaserna utanför biblioteket? (Library Systems in Europe) 
• Finns tillgång till den lokala katalogen via databasen? (eget) 

 
Enkelhet i sökning: 
• Är sökmöjligheterna få och därmed lätta att greppa? (eget) 

 
 

HUR INTERAKTIONEN MÄNNISKA-SYSTEM SKER – 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Pluralism versus enhetlighet i söksätt 
Pluralism i söksätt: 
• Hur går det till att hitta artiklar inom ett ämne man inte vet bibliotekets namn på? (Crawford) och (Mitev) 
• Utför systemet alternativa sökmetoder om sökning misslyckats? (Hildreth) 
• Finns boolesk söklogik? (Kravspec. SLU) 
• Finns begränsningar för booleska logiken, exempelvis sökfrågans längd och möjlighet att använda flera 

booleska operatorer i samma sökfråga? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Används booleska operatorer implicit eller explicit? (Library Systems in Europe) 
• Kan man skriva in kommandon och söktermer både med stora och små bokstäver? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Leder systemet användaren från en framgångsrik sökning på fritextterm till de motsvarande ämnesorden 

eller klassifikationskoderna som relaterat material är inordnat under? (Hildreth) 
• Relevansrankar systemet resultaten vid stora träffmängder? (Hildreth) och (Hjälptext Yahoo) 
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• Om det förekommer relevansranking, hur går den till? (Kravspec. SLU) och (Hjälptext Yahoo) 
• Kan systemet använda söktekniker som innebär relevansfeedback? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Möjliggör systemet utforskande bläddrande (browsing) i länksystem mellan poster utifrån de poster man 

funnit? (Hildreth) 
• Finns mus, pekskärm eller joystick? (eget) 
• Går det att klara sig helt utan tangentbord i sökning? (Johnson) 
• Är användargränssnittet ergonomiskt? (Johnson) 
• Kan man söka på kommandon? (eget) 
• Är kommandon lätta att förstå och memorera? (Johnson) och (Fjällbrant & Weimann) 
• Kan man kombinationssöka utan att behöva formulera sammansatta sökkommandon? (Allwood) 
• Tillåter användargränssnittet menyer och kommandon samtidigt? (Johnson) 
• Kan man använda klassifikationsscheman för att utöka sökningen och återvinna andra poster? (Mitev) 
• Finns sökfrågeutvidgning? (Mitev)  

• Sök efter andra artiklar som denna? 
• Lägg denna artikel till listan som ska kommas ihåg 
• Gå tillbaks till vad jag gjorde tidigare 
• Gå igenom vilka operationer som har gjorts 

• Finns korrektionshjälp eller krävs exakt stavning? (Kravspec. SLU) 
• Automatisk stemming av söktermer (Walker) 
• Stavningskorrektion (Walker) 

• Finns listor på stoppord? (Library Systems in Europe) 
• Används stopplistor i ett antal språk, till exempel engelska? (Fjällbrant & Weinmann) 
• I vilka situationer erbjuds användaren en lista med närliggande träffar? (Kravspec. SLU) 
• Är booleska och fritextsökningar i alla bibliografiska fält möjliga med högertrunkering? (Kravspec. SLU) 
• Sker trunkering av söktermer implicit eller explicit? (Library  Systems in Europe) 
• Vilka åtgärder vidtas vid för stora träffmängder? (Hildreth) och (Kravspec. SLU) 
• Är det möjligt att utvidga sökresultatet? (eget) 
• Är det möjligt att begränsa sökresultatet? (Kravspec. SLU) 
• Finns det en möjlighet att sortera sökresultatet kronologiskt? (Kravspec. SLU) 
• Hamnar man i alfabetiskt index om det inte blir exakt matchning av sökformulering? (Fjällbrant & 

Weinmann) 
• Kan man bläddra bakåt/framåt i träfflista? (Library Systems in Europe) 
• Finns automatiska sökinslag, exempelvis nyckelordssökning, om det inte blir någon frasträff? (Library 

Systems in Europe) 
• Vad kan sökas fram/vilka fält är sökbara i respektive formulär? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Känner systemet igen klassifikationskoder oavsett stora och små bokstäver? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Finns klassifikationskoder och korrekta ämnesord tillgängliga inom webbplatsen? (Winqvist) 
• Framsöks närliggande ord automatiskt? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Krävs att man kan klassifikationskoder och korrekta ämnesord för att kunna söka avancerad sökning? 

(Winqvist) 
• Är det lätt att starta och sluta? (Crawford) 
• Kan man definiera vilka fält man vill ha med vid utskrift? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Är utdata sorterbart efter olika fält? (Fjällbrant & Weinmann) 

• Stigande eller fallande sorteringsordning? 
• Erbjuds andra språkversioner? (Johnson) och (Hjälptext AltaVista) 
• Vilken svårighetsfunktion har systemets funktioner? (Hansen) 
• Hur går det till att byta skärmbild? (Kravspec. SLU) 
• Går det att klara sig på databasens sidor för alla funktioner och inte ta hjälp av webbläsare? (eget) 
• Finns taldator och blindskriftstangentbord/röstigenkänning för synskadade? (Johnson) och (eget) 
• Finns möjlighet att förstora för synskadade? (eget) 
• Kan man röra sig från vilken punkt som helst till en annan inom systemet? (Crawford) och (Hildreth) 
• Kan sökhistoria visas? (eget) 
• Hur stor del av gången från informationsbehov till material i handen täcks upp? (eget) 
• Markeras sökorden i framsökta poster respektive artiklar? (eget) 
• Vilka förkunskaper och intressen bör användaren ha? (Johnson) och (Allwood)  
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Enhetlighet i söksätt: 
• Är användargränssnittet konsekvent genom programmet, förutsägbart och lätt att komma ihåg? (Mauthe & 

Skön) 
• Finns enhetlighet i söksätt för användarna? (eget)   
 

 
Fullständighet versus renhet i information på skärmbilden 
Fullständighet i information: 
• Vid mer än en träff, hur ser resultatpresentationen ut? (Kravspec. SLU) och (Hjälptext Yahoo) 
• Hur ser exemplarinformationen ut? (Crawford) och (Fjällbrant & Weinmann)   
• Finns sökexempel direkt på söksidorna? (Winqvist) 
• Döljs tekniska detaljer för användaren och sker kommunikationen om fel på användarens språk? (Johnson) 

och  (Fjällbrant & Weinmann) 
• Gör programmet något för att motverka panik vid felaktiga manövrar (Allwood) 

• Anger felmeddelanden typ och omfattning av misstag? (Fjällbrant & Weinmann)  
• Hur ser online-dokumentationen ut? (Johnson) 

• Användaren ska kunna få hjälp var som helst i programmet - något som ska kunna omöjliggöra att man 
tappar bort sig helt (Johnson) 

• Hjälpen ska möjliggöra att användaren kan slutföra de flesta uppgifter (Johnson) och (Crawford) 
• Finns både generell och specifik hjälp? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Finns omedelbara status- och felmeddelanden som feedback? (Johnson) 
• Indikeras att systemet arbetar, så man vet att det inte låst sig? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Hur dyker hjälpen upp: nytt fönster/parallellt mindre fönster/integrerat i vanliga sidan? (Winqvist) och 

(eget)  
• Minimeras krav på att komma ihåg detaljerad information? (Johnson) 

• Inslag, exempelvis listor man kan välja från, som gör att man bara behöver känna igen, och inte komma 
ihåg (Johnson) 

• Skärmbildslayout ska tillåta att man visar två olika typer av info samtidigt, så att man inte behöver 
skifta mellan två olika skärmbilder för att jämföra (Johnson) 

• Uppmaningar för inskrivande av data ska beskriva eventuella formella krav på det som skrivs in, ex 
ordning och form (Johnson) 

• Varje skärmbild bör ges en titel så att användaren alltid vet var hon är (Johnson)  
• Upprepas viktig information vid ny skärmbild? (Allwood) 
• Vilka funktioner finns med på skärmbilden som inte kan användas på just den bilden? (eget) 
• Är strukturvisning samt indikation på var man befinner sig ständigt närvarande? (Hildreth) 
• Finns överblicks- och sökmöjlighet? (Winqvist) 
• Kombineras ikoner och bilder med text? (Mauthe &Skön) 
• Finns användarkurser? (Winqvist) 
• Informeras användaren om möjligheten att spara material på diskett eller den egna hårddisken utifrån 

databassidan? (eget) 
• Finns utförliga hjälptexter för vana användare? (Johnson)  
• Uppmanas användaren till att omformulera/begränsa sökfrågan vid stor träffmängd? (eget) 
• Är sökorden markerade i framsökta poster/dokument? (eget) 
• Finns användargruppsversioner av meddelanden? (Johnson) 
• Förekommer datajargong, biblioteksjargong eller annan jargong? (Johnson) 
• Är vokabulären konsekvent? (Johnson) 
• Tas hänsyn till vanliga analogier hos användaren, ex. andra program, andra delar av programmet, 

skrivmaskins-/skrivbords-, dokumentskåps-, språkkonventioner, kommunikationskonventioner?  (Allwood)  
• Finns tydliga kulturavtryck, exempelvis i gränssnittsmetaforer? (Bengtsson) 
• Ger informationstexterna ett tillförlitligt intryck? (eget) 
• Används alltid samma format för angivande av kritiska data, ex datum, författare/titel? (Johnson) 
• Ges indikering då man bläddrat till gränsen för framsökt mängd? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Ges god instruktion i ämnesindexeringen och systemets vokabulär? (Hildreth) 
• Förklaras trunkering, maskering och booleska operatorer? (Mauthe & Skön) 
• Förklaras begrepp på söksidorna? (eget) 
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Ren skärmbild: 
• Innehåller skärmbilden mer än fem till nio alternativ att känna igen och ta itu med samtidigt? (Crawford) 

och (Allwood) 
• Sökformulär 
• Träfflista 

• Göms onödiga detaljer? (Johnson) och (Crawford) 
• Är skärmbilden täckt till mer än 15-30 %? (Crawford) 
• Överstiger antalet bokstäver per rad det rekommenderade 60? (Crawford) 
• Ryms hjälpen inom en skärmbild? (Crawford) 

• Är max 600 bokstäver långt och max åtta rader (Crawford) 
• Är menyer och skärmbilder välorganiserade? (Johnson) och  (Allwood) 

 
 

Flexibilitet versus konsekvens i design 
Flexibilitet i design: 
• Är färg, form och placering flexibla för olika behov? (Johnson )  
• Kan man variera layouten på utskrifter? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Signaleras om en funktion utvidgas/förändras genom ändring i form eller placering? (Allwood) 
• Används färg för att fånga användarens uppmärksamhet, speciellt vid statusändringar? (Johnson) 

 
Konsekvens i design: 
• Är upplägget konsekvent - samma placering och form hos information? (Allwood) 
• Är färganvändningen konsekvent? (eget) 
• Används färger för att visa samhörighet mellan saker som annars är utspridda på skärmen? (Johnson) 

• Ge struktur åt en full skärmbild (Johnson) 
 
 

MÖJLIGHETER MED SYSTEMET SOM HELHET 

Biblioteksanpassning versus standarder 

Biblioteksanpassning: 
• Kan lokala bibliotek för sina olika målgrupper välja? (Crawford) och (Library Systems in Europe) 

• De index det behöver 
• Kan lokala bibliotek för sina olika målgrupper välja? (Crawford) 

• Text som ska användas i uppmaningar, meddelanden  (Crawford) 
• För menysystem, går det att välja arrangemang av menyer? (Crawford) 

• Finns möjlighet till biblioteksdefinierade skärmbilder? (Library Systems in Europe) 
• Finns möjlighet till biblioteksdefinierad hjälp? (Crawford) och  (Library Systems in Europe) och (Fjällbrant 

& Weinmann)   
• Finns möjlighet att biblioteksdefiniera stopporden? (Fjällbrant & Weinmann) 
• Finns möjligheten att ändra kommandonamn, menynamn, eller meddelanden så att användare med olika 

vokabulär kan samexistera? (Johnson) 
 

Standarder: 
• Följer systemet någon ämnesindelningsstandard? (eget) 
• Är det möjligt att söka med + och - före och mellan sökorden? (Hjälptext Search Engine Watch) 
• Finns klickbara ämnesordskataloger? (eget) 
• Kan man använda citationstecken för att söka på exakt fras? (Hjälptext Yahoo) 
• Vad är grundinställningen om man skriver in flera ord utan markering emellan? (Hjälptext Yahoo) 
• Kan man ange hur viktiga sökorden är i förhållande till varandra - viktning? (Hjälptext Yahoo”) 
• Står hjälptexterna självständigt?  (Hjälptext Yahoo) 
• Kan man söka på naturligt språk? (Hjälptext AltaVista) 
• Ges automatiskt tips till andra ämnesord? (Hjälptext AltaVista) 
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• Finns FAQ? (Hjälptext AltaVista) 
• Är termerna inom hjälpen länkade? (Hjälptext Yahoo) 

 
 

Utökad funktionalitet versus anonymitet  
Utökad funktionalitet: 
• Finns möjligheten att skicka meddelanden till databasansvarig? (Crawford) 
• Går det att komponera och spara ett användargränssnitt genom att ange karakteriserande personuppgifter? 

(Johnson) 
• Går det att skapa unika uppsättningar av sökmöjligheter och sedan spara dem genom att ange 

karakteriserande personuppgifter? (eget) 
• Har användaren möjligheter att skicka material till sig själv via e-post på databassidan? (eget) 
• Finns möjligheten för användaren att ge inköpsförslag? (Library Systems in Europe) 

 
Anonymitet: 
• Vad ska katalogen veta om användaren? (Crawford) 
• Kan användaren känna säkerhet i att deras sökningsbeteende förblir privat för andra användare?  (eget) 
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Bilaga 2. Exemplifiering av mätning av antalet informationsenheter på skärmbilden. 

 

 

 

 

 

Bild 1: Bilden visar Mediearkivets enkla sökformulär. Nedan visas hur vi mäter antalet 

informationsenheter. Formuläret är ett bra exempel på en mycket ren skärmbild, där vi räknat 

till endast tre informationsenheter.  

 

Enhet 1: huvudmeny till vänster med tio knappar.  

Enhet 2: sökfält och sökknapp.  

Enhet 3: kryssruta för synonymsökning under sökfältet.  
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Bild 2: Denna bild visar Mediearkivets utökade formulär. Nedan visas hur vi mäter antalet 

informationsenheter på skärmbilden. Formuläret innehåller elva informationsenheter, vilket 

enligt rekommendationen är för många.  

 

Enhet 1: huvudmeny till vänster med tio knappar.  

Enhet 2-3: två sökfält längst upp i formuläret för fritext- och datumsökning.  

Enhet 4-6: tre rullgardinsmenyer under sökfälten för sökning på datum, källa och del av 

artikel.  

Enhet 7: kryssruta för synonymsökning.  

Enhet 8-10: tre specialsökfält för fältsökning på författare, avdelning och artikeltyp i vissa 

källor under kryssrutan.  

Enhet 11: knappar för sortering efter datum eller relevans längst ned i formuläret.  
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