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Inledning 

Med den nya informationstekniken har sätten att presentera bibliografiska upp-
gifter blivit fler. Tryckta bibliografier ges fortfarande ut, men många stora så-
dana har numera också blivit tillgängliga i form av databaser via webben. 
Kvalitetsutvärdering av databaser är av vikt enligt Carol Tenopir, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Hawaii: 

First dig, explore, and test using systematic criteria. Second, don’t be quiet about the 
things, good and bad, you discover. Tell friends and colleagues at conferences, through 
Internet, and in print. Notify the database producers and vendors.[…]1

För bibliotekarien, som är länken mellan användare och utgivare, är det en vik-
tig uppgift att kritiskt utvärdera databaser för att möta kraven från användare. 
Det behövs riktlinjer för att bedöma vad som är kvalitet och det finns olika 
kriterier för detta att använda sig av. I denna uppsats beskrivs två olika 
huvudteorier med kvalitetskriterier inom de valda undersökningsområdena. 

Det är centralt att kunna återvinna relevant information från databaser. 
Därför är det grundläggande att innehållet är så korrekt som möjligt, men det är 
också betydelsefullt att databasen är enkel att använda och att det som syns på 
skärmen i form av exempelvis sökformulär är av god kvalitet. 

Ett exempel på en bibliografi som blivit en bibliografisk databas är Histo-
rical Abstracts, vilken innehåller referenser och abstracts till artiklar, olika 
slags monografier och avhandlingar inom ämnet historia. Denna bibliografi har 
givits ut i tryckt form sedan 1955 och funnits på webben sedan 1998. Även om 
Historical Abstracts är en etablerad databas kan det ändå vara av intresse att 
utvärdera dess kvalitet, vilket jag gör i denna studie. 

                                                 
 
 

1 Tenopir, Carol, 1992, ”Evaluation criteria for online, CD-ROM”. 
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Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Uppsatsens syfte är således att granska och bedöma kvaliteten på den biblio-
grafiska databasen Historical Abstracts. Användare av informationsåtervin-
ningssystem behöver välfungerande sökfunktioner med hög kvalitet vad gäller 
användbarhet för att finna relevant information och hög kvalitet på innehållet 
gör att databasen går att lita på. Genom att undersöka hur pass bra Historical 
Abstracts är att använda avgörs kvaliteten på användargränssnittet och därefter 
utvärderas kvaliteten på innehållet. Mina frågeställningar är följande: 

• Har Historical Abstracts hög kvalitet i fråga om användbarhet? 

• Är användargränssnittet kvalitetsmässigt? 

• Är innehållet i Historical Abstracts av hög kvalitet? 

Jag undersöker alltså om databasen är enkel att använda beträffande utform-
ningen och sökfunktionerna, det vill säga kvaliteten på användargränssnittet. 
Sedan studeras huruvida detta är till fördel för användare. Med avseende på 
innehållet utforskar jag bl.a. hur omfattande Historical Abstracts är, hur väl den 
täcker sitt ämne och hur den bibliografiska posten presenteras. Dessutom 
kontrollerar jag hur väl ämnesorden och abstracts stämmer överens med pri-
märkällan och hur noggrann databasen är. Viktigt är att påpeka att referenserna 
i Historical Abstracts ökar hela tiden. Detta innebär att en del av mina resultat 
bara är aktuella under april månad 2004. 

I min studie undersöks inte användargränssnittet i förhållande till om det är 
anpassat för människor med olika funktionshinder. Det är en viktig del, men 
tas inte upp här. 

Disposition 
I inledningskapitlet ges en bild av vad uppsatsen handlar om. Först presenteras 
centrala begrepp och en forskningsöversikt. Sedan följer en genomgång av 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Vidare presenteras exempel på olika 
metoder för kvalitetsutvärdering samt uppsatsens undersökningsmetod och 
material. I undersökningskapitlet beskrivs först Historical Abstracts och däref-
ter följer undersökningen indelad i två delar. I den första delen utvärderas kva-
liteten på användbarheten och gränssnittet och i den andra utvärderas kvaliteten 
på innehållet. Här presenteras och diskuteras även resultaten av undersök-
ningen. Efter detta följer en slutdiskussion där resultaten diskuteras med åter-
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knytning till de teoretiska utgångspunkterna. Här föreslås även förbättringar för 
Historical Abstracts. Slutligen, i det sista kapitlet, sammanfattas hela uppsat-
sen. 

Definition av centrala begrepp 
Här förklaras och definieras några begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Bibliografiska databaser 
Det finns flera typer av databaser, exempelvis bibliografiska databaser och 
fulltextdatabaser. En bibliografisk eller referensdatabas är enligt Nationalen-
cyklopedin en databas ”som i korta sammandrag ger tillgång till aktuell infor-
mation om litteratur av olika slag: böcker, tidskriftsartiklar, rapporter m.m.”2 
Den innehåller med andra ord referenser med bibliografiska uppgifter om do-
kument men om man däremot vill läsa dem i sin helhet får de hämtas fram på 
annat sätt. Vissa bibliografiska databaser innehåller dock en del dokument i 
fulltext. När jag i uppsatsen skriver databas avser jag en bibliografisk databas.  

Gränssnitt – användargränssnitt 
Enligt Svenska datatermgruppen definieras gränssnitt som en ”kontaktyta 
mellan olika funktioner eller delar i ett system. […]” Vidare: 

Exempel på gränssnitt är gränssnittet mellan två program, mellan dator och modem samt 
mellan dator och skrivare. Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt 
som möjliggör kommunikation mellan människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser 
på bildskärmen. Det finns exempelvis grafiska användargränssnitt (eng. graphic(al) user 
interface, GUI) som bygger på fönster, ikoner (symboler) etc., och rent textbaserade an-
vändargränssnitt. [...]3

Nationalencyklopedin definierar användargränssnitt på följande vis:  

                                                 
 
 

2 Nationalencyklopedin, 2004, http://www.ne.se.  
3 Definitionerna är hämtade från Svenska datatermgruppen, 2004, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a77.  
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användargränssnitt, användarkontaktyta, eng. user interface, datorterm för det som en an-
vändare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används. Detta kan variera 
från ett ledtecken (prompt), där användaren skriver kommandon, till en mer 
användarvänlig miljö med menyer, förklarande bilder eller fönster för olika tillämpningar. 
Vanligen inkluderar termen också den utrustning (terminal, mus osv.) som användaren 
begagnar sig av för att kommunicera med datorn. […]4

Tidigare dominerade det kommandobaserade gränssnittet, vilket innebär att 
funktionen påverkas genom att ett kommando skrivs in till programmet. An-
vändaren måste memorera dessa kommandon eftersom inget i gränssnittet un-
derlättar kopplingen mellan det som användaren vill utföra och hur det sker i 
praktiken.5  

Magnus Lif skriver i sin avhandling att användargränssnitt kan beskrivas 
som informationssystemets utseende och beteende. När datorerna allra först 
kom ägnades inte mycket uppmärksamhet åt användargränssnittet. Grafisk 
framställning var inte möjlig som idag samtidigt som användaren ofta var pro-
grammeraren och i och med det fanns inte behovet att göra systemet använd-
bart för andra. Grafiskt användargränssnitt och möjligheten till interaktion har 
gjort informationssystem effektiva samt lätta att lära sig. Emellertid finns nu-
förtiden så många möjligheter till olika grafiska användargränssnitt att detta 
istället kan bli ett problem om de inte granskas ordentligt. Det är nödvändigt att 
användargränssnittet möter de speciella kraven från användaren.6 När jag i 
uppsatsen skriver användargränssnitt menar jag det grafiska användargräns-
snittet. 

Användbarhet 
Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson tar upp olika definitioner av begreppet 
användbarhet. Av den internationella standardiseringsorganisationens standard 
för användbarhet, ISO 9241-11 från 1998, framgår att användbarheten skall 
gagna användaren, situationen och det användaren förväntar sig: ”’Usability is 
the extent to which a product can be used by specified users to achieve speci-

                                                 
 
 

4 Nationalencyklopedin, 2004, http://www.ne.se.  
5 Meggerle, Theis & Steen, Odd, 1996, ”Är estetiken och kulturen viktig för gränssnittsdesign?” s.107. 
6 Lif, Magnus, 1998, Adding Usability. Methods for Modelling, User Interface Design and Evaluation, 
s. 3. 
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fied goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context 
of use.’”7

Utvecklingen av de olika begreppen i fråga om användbarhet redogörs för 
av Lif. Han tar upp forskaren Jakob Nielsen som menar att begreppet user 
friendly – användarvänlig introducerades när datorer först började användas av 
dem som ville att systemen skulle vara lättillgängliga. Enligt Nielsen är detta 
inte ett lämpligt begrepp utan han föreslår termen usefulness som har mer 
samband med om systemet kan uppnå önskade krav. Jonathan Grudin delar 
sedan upp usefulness i två kategorier nämligen utility och usability – använd-
barhet. Utility korrelerar till om systemet har med de funktioner som behövs 
för att man skall kunna utföra en uppgift. Begreppet usability relaterar till hur 
väl en användare kan använda funktionen.8 De svenska översättningarna för 
ovanstående ord är svåra att skilja från varandra. Det vedertagna uttrycket är 
usability – användbarhet. 

Ottersten och Berndtsson beskriver begreppet användbarhet som ”[…] en 
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter.” Vidare att ”[e]n produkt har hög 
användbarhet om den uppfyller beställarens och målgruppernas syften.” Med 
målgrupper menas grupper av användare som ”[…] har likartade förväntningar 
på, och syften med att använda produkten.”9 Det är vid användning av system 
som graden av användbarhet kan avgöras. Användning som egenskap uppstår 
när man använder systemet och ”[…] är ingen objektivt observerbar, innebo-
ende produktegenskap så som en färg eller en funktion.”10 Det är alltså använd-
ningen av produkten som betonas och inte produkten eller systemet i sig. 
Sammanfattningsvis kan man säga att begreppet användbarhet är ett mått på 
kvalitet och att det är beroende av sammanhanget där produkten används.11

                                                 
 
 

7 Ottersten, Ingrid & Berndtsson, Johan, 2002, Användbarhet i praktiken. Praktiska handgrepp grund-
begrepp och tankemodeller. s. 16. 
8 Lif, Magnus, 1998, s. 7. 
9 Ottersten & Berndtsson, 2002, s. 14. 
10 Ottersten & Berndtsson, 2002, s. 16. 
11 Ottersten & Berndtsson, 2002, s. 16. 
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Kvalitet 
Kvalitet kommer från latinets qualitas, som betyder beskaffenhet och egen-
skap. Bo Bergman och Bengt Klefsjö tar i Kvalitet från behov till användning 
upp olika definitioner av begreppet. En av dessa är ISO 9000:2000 där kvalitet 
definieras som ”’den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, 
dvs behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 
obligatorisk.’” Länge var uppfattningen att kvalitet på en tjänst eller vara inne-
bar att den tillfredställer kunders förväntningar och behov. Bergman och Klef-
sjö lägger till det att kvalitet helst även skall ”’överträffa kundernas behov och 
förväntningar.’”12

Forskningsöversikt 
Kvaliteten vad beträffar olika system för informationsåtervinning som är till-
gängliga via webben har diskuterats mycket på senare år. För att studera 
graden av kvalitet på användbarheten, det vill säga hur bra 
användargränssnittet är och kvaliteten på innehållet i Historical Abstracts, 
använder jag mig av forskningen som här följer. 

Jacob Nielsen, numera verksam inom eget företag i USA, har kallats ”the 
king of usability”.13 Hans specialitet är alltså usability, det vill säga användbar-
het och då speciellt system på Internet. Inom ämnet har han givit ut ett antal 
monografier och även gjort ett flertal användarundersökningar. Flera av hans 
artiklar finns publicerade på hans webbplats. Redan 1990 beskriver Nielsen 
tillsammans med Rolf Molich hur man med en kort checklista på nio punkter 
kan utvärdera om olika system är bra ur användarsynpunkt. Visserligen har 
kriterier tidigare beskrivits men ofta har dessa enligt Nielsen och Molich varit 
alltför omfattande och i och med det mer tidskrävande.14 I artikeln ”Heuristic 
evaluation of user interfaces” belyser författarna den heuristiska utvärderingen. 
Den är en informell metod där användare får i uppgift att kommentera utform-
ningen och eventuella problem med ett speciellt gränssnitt så att det kan för-
                                                 

 
 

12 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, 2001, Kvalitet från behov till användning, s. 23. 
13 Citatet är hämtat från Jakob Nielsens webbplats, där han samlat citat om sig själv, 
http://www.useit.com/jakob/. 
14 Nielsen, Jacob & Molich, Rolf, 1990:3, ”Improving a human-computer dialogue”, s. 338 f. 
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bättras. Nielsen och Molich utvärderar också själva metoden.15 Senare utveck-
lar Nielsen metoden och i artikeln ”Ten usability heuristics” presenterar han 
sina numera tio principer om hur ett bra användargränssnitt bör vara utformat.16

Carl Martin Allwood diskuterar i Människa-datorinteraktion. Ett psykolo-
giskt perspektiv (1998) användbarheten av produkter och sätter den i perspektiv 
till människans psykologiska tänkande.  

Magnus Lif presenterar i sin avhandling Adding Usability. Methods for 
Modelling, User Interface Design and Evaluation (1998) från Uppsala univer-
sitet metoder för att förbättra användbarheten i informationssystem. 

I rapporten Teman i människa-datorinteraktion från 1996 har Jonas Löw-
gren sammanställt uppsatser från institutionen för informatik vid Lunds univer-
sitet. Uppsatserna behandlar förhållandet mellan människa och dator och möj-
ligheterna till förbättring av användargränssnitt. 

Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson diskuterar kvalitetsegenskapen an-
vändbarhet i interaktiva produkter i Användbarheten i praktiken. Praktiska 
handgrepp, grundbegrepp och tankemodeller från 2002. 

En magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap som tar 
upp användbarhet ur olika aspekter är Sara Larssons Gränssnitt, användbarhet 
och sökmotorer. Ett experiment. Hon undersöker hur gränssnitt påverkar ef-
fektiviteten i sökningar genom att använda Ben Shneidermans teorier om ef-
fektiva sökgränssnitt. Av hans regler har hon valt att följa dem som behandlar 
sökfunktioner, psykologiska faktorer, hjälpfunktioner samt grafik och tydlig-
het. Dessa applicerar hon på egenhändigt gjorda gränssnitt av skiftande kvali-
tet.17

Begreppet användbarhet diskuteras i Anna Nilssons och Magdalena Åker-
lunds magisteruppsats Demokratiska databaser? En undersökning av använ-
darvänlighet och användbarhet i ArtikelSök och Mediearkivet. I den undersöks 
användarvänligheten och användbarheten i artikeldatabaserna ArtikelSök och 
Mediearkivet i relation till bibliotekens demokratiska målsättning där det ingår 

                                                 
 
 

15 Nielsen, Jacob & Molich, Rolf, 1990, ”Heuristic evaluation of user interfaces”, s. 249. 
16 Nielsen, Jacob, [utan år], ”Ten usability heuristics”, 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. 
17 Larsson, Sara, 2003, Gränssnitt, användbarhet och sökmotorer. Ett experiment, s. 12. 
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att olika grupper av människor skall få jämlik tillgång till information. Förutom 
syftet med att studera om databaserna är demokratiska, sammanställer 
författarna också undersökningskriterier för utvärdering av databaser.18

Péter Jacsó, professor vid Manoa School of Library and Information Stu-
dies vid University of Hawaii har beskrivits som den som i USA bedriver en-
manskampanj mot databaser med dålig kvalitet.19 I Content Evaluation of Tex-
tual CD-ROM and Web Databases (2001) för han fram sina teorier om och 
riktlinjer för kvalitetsutvärdering av innehållet i databaser. 

T. D Wilsons undersökning från 1998 utgår ifrån användare och frågar vad 
dessa anser är de viktigaste kvalitetskriterierna för databaser. Med hjälp av 
deras svar kommer han fram till olika kvalitetskriterier. Han utvärderar dessa 
och belyser det som skiljer sig åt mellan länder och olika användare samt mel-
lan CD-ROM och online.20

Reva Bach har i Electronic Information Delivery. Ensuring Quality and 
Value (1995) sammanställt texter skrivna av olika forskare som behandlar 
kvalitet och värdering av databaser. 

Det har tidigare gjorts ett antal svenska undersökningar om kvalitetsutvär-
dering av bibliografiska databaser. Ett exempel är Jonas Gilberts och Morgan 
Palmqvists magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap med titeln 
Artikelsökandets vägar. Utvärdering av en bibliografisk databas från 1998. 
Förutom att mäta effektiviteten av sökningar beskrivs och granskas ArtikelSök 
med stöd av ett urval av M & W Rittbergers teorier om kvalitet såsom kvali-
tetsurvalskriterier, ämnesanalys och bibliografisk beskrivning.21

Linn Lundtoft undersöker i sin magisteruppsats Indexering av humanistisk 
litteratur och humanistiska databaser. Exemplet MLA International Biblio-
graphy (2000) hur den bibliografiska databasen MLA svarar mot kraven från 
forskare inom humaniora.  

                                                 
 
 

18 Nilsson, Anna & Åkerlund, Magdalena, 2000, Demokratiska databaser? En undersökning av 
användarvänlighet och användbarhet i ArtikelSök och Mediearkivet, s. 74 ff. 
19 Armstrong, Chris, ”Content evaluation of textual CD-ROM and web databases”, [recension av Péter 
Jacsós arbete]. 
20 Wilson, Thomas Daniel, 1998, ”EQUIP: a European survey of quality criteria for the evaluation of data
base”, s. 355 f. 
21 Gilbert, Jonas & Palmqvist, Morgan, 1998, Artikelsökandets vägar. Utvärdering av en bibliografisk 
databas. 
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T. H. Howard-Hill för en diskussion om bibliografiska databaser i sin upp-
sats i Bibliography in Literature, Folklore, Language and Linguistics. Han 
framhåller att bibliografiska databaser inte ersätter tryckta bibliografier utan att 
de kompletterar varandra.22

                                                 
 
 

22 Howard-Hill, Trevor Howard, 2003, ”Bibliographical databases – databased bibliographies”, s. 119. 
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Teoretiska utgångspunkter och metoder 

De teoretiska utgångspunkterna för min uppsats har jag hämtat från de två 
forskarna Jakob Nielsen och Péter Jacsó. 

Intresset för kvalitet och värdering av databaser har ökat sedan början av 
1990-talet. Carol Tenopir beskriver olika regler och riktlinjer för hur utvär-
dering av databasers kvalitet kan gå till. Enligt henne är de bästa utvärdering-
arna de checklistor med kvalitetskriterier eller verktyg som utvecklats av The 
Southern California Online User Group (SCOUG) och The Finnish Society for 
Information Services. Dessa presenterade i början av 1990-talet kriterier för 
utvärdering av bibliografiska databaser. Tenopir nämner även Péter Jacsó, som 
i sitt arbete CD-ROM Software, Dataware, and Hardware. Evaluation, Selec-
tion, and Installation från 1992 beskriver hur man i databaser på CD-ROM kan 
utvärdera och jämföra kvaliteten på gränssnitt, innehåll och hårdvara.23

Efter att ha studerat de olika checklistorna med utvärderingskriterier som 
Tenopir nämner, finner jag att de känns något föråldrade. Exempelvis tar The 
Finnish Society for Information Services upp uppkoppling via telefon som ett 
kriterium att utvärdera vilket inte är aktuellt för många universitet idag. Jag 
väljer istället ett nyare arbete av just Jacsó, från 2001, som teoretisk utgångs-
punkt. I detta presenterar han sina teorier om kvalitetsutvärdering av innehållet 
i databaser. Även Tenopir anser att just innehållet har högst prioritering vid 
kvalitetsundersökningar av databaser. Det går inte att med ett bra gränssnitt 
gömma undan dålig kvalitet av innehållet som exempelvis inkonsekvens, smalt 
omfång, dålig struktur och otillgänglighet.24

                                                 
 
 

23 Tenopir, Carol, ”Priorities of quality”, 1995, s. 119. 
24 Tenopir, 1995, s. 136. 
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Jacsó behandlar inte utvärdering av användargränssnitt i arbetet från 2001. 
På grund av detta väljer jag Nielsens forskning som teoretisk utgångspunkt för 
att utvärdera hur pass bra användargränssnittet är i Historical Abstracts. Jacsó 
behandlar i och för sig gränssnitt i sitt arbete från 1992 men där undersöker han 
till stor del det kommandobaserade gränssnittet.25 Nielsens teorier däremot är 
lämpliga för att testa det nu använda grafiska användargränssnittet. 

Nielsens teorier om kvalitet på användargränssnitt 
Jakob Nielsen är som tidigare nämnts en förgrundsfigur inom området använ-
dargränssnitt och kvalitetsutvärderingar av användbarhet. Han har utvecklat 
teorier om den heuristiska metoden som går ut på att hitta användbarhetspro-
blem i användargränssnittet. I metoden ingår ett antal riktlinjer eller generella 
principer för design av användargränssnitt som han sammanställt. De är mer 
tumregler än specifika anvisningar.26 Enligt Nielsen är den heuristiska metoden 
en strukturerad analys av användbarheten i ett användargränssnitt. Målet är att 
vid användartester, med hjälp av ett antal teser om hur kvaliteten skall vara, 
identifiera problem så att förbättring kan ske.27 Nedan följer hans riktlinjer som 
alla är viktiga vid bedömning av kvalitet på användargränssnitt i databaser.28

1. Synlig systemstatus (Visibility of system status) – Systemet (databasen) 
skall utan fördröjning informera användaren om vad som pågår och ge 
feedback. 

2. Systemets överensstämmelse med verkligheten (Match between system and 
the real world) – Systemet skall tala användarens språk med ord, fraser och 
begrepp som är bekanta, hellre än att använda systemorienterade termer. 

                                                 
 
 

25 Jacsó, Péter, 1992, CD-ROM, Software, Dataware and Hardware. Evaluation, Selection and Installa-
tion, s. 9. 
26 Nielsen, Jacob, [utan år], ”Ten usability heuristics”, 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html.  
27 Nielsen, Jakob, ”Heuristic evaluation”, [utan år], http://www.useit.com/papers/heuristic/. 
28 Nielsen, Jacob, ”Ten usability heuristics”, [utan år],[text om de tio riktlinjerna från den här artikeln], 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. 
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Informationen bör framträda på ett naturligt och logiskt sätt som följer den 
vedertagna uppfattningen i verkligheten.  

3. Användarkontroll och valmöjlighet (User control and freedom) – Systemet 
skall ge användaren kontroll- och valmöjligheter. Det skall ha tydliga vä-
gar tillbaka om användaren väljer olika funktioner av misstag, närmare be-
stämt ångra- och göra om-funktioner.  

4. Konsekvens och standarder (Consistency and standards) – Systemet skall 
vara konsekvent och följa vedertagna standarder. Användaren skall inte 
behöva fundera på om ord i olika situationer betyder samma sak.  

5. Förhindra fel (Error prevention) – Att systemet kan ge tydliga fel-
meddelanden är bra men det är bättre att det har en så noggrann utformning 
att fel inte alls uppstår.  

6. Igenkännande hellre än minnesfunktion (Recognition rather than recall) – 
Användaren skall inte behöva minnas information från en sökning till nästa 
utan skall hellre kunna känna igen sig i sökningar med hjälp av tydliga 
objekt och valmöjligheter. Instruktioner för hur man använder systemet 
skall vara synliga och lättåtkomliga när de behövs. 

7. Flexibilitet och effektivitet (Flexibility and efficiency of use) – Systemet 
skall vara flexibelt och effektivt samt passa både för ovana och vana an-
vändare. Systemet skall kunna anpassa sökningar efter individuella önske-
mål. 

8. Estetisk och minimal design (Aesthetic and minimalist design) – Utseendet 
skall vara tilltalande och lättöverskådligt. Det skall inte innehålla irrelevant 
eller sällan behövd information eftersom allt överflödigt blir en belastning 
och minskar överskådligheten. 

9. Systemet skall hjälpa användaren att känna igen sökfel och att komma vi-
dare till rätt sökväg (Help users recognize, diagnose, and recover from er-
ror) – Felmeddelanden i systemet skall uttryckas med klart och tydligt 
språk och precist indikera, utan koder, vad som är fel och föreslå en kon-
struktiv lösning på problemet.  

10. Hjälpfunktioner (Help and documentation) – Hjälpfunktioner skall vara 
lättillgängliga och fokuserade på användarens speciella sökproblem. De 
skall också lista konkreta steg på vad som skall utföras. Till sist bör infor-
mationen inte vara för lång. 
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Jacsós teorier om kvalitet på innehåll 
Här följer Péter Jacsós teorier om kvalitetsutvärdering av innehållet i data-
baser. De är även de uppdelade i tio delar där varje del är viktig för helhetsin-
trycket vid bedömning av kvalitet.  

1. Databasens ämnesomfattning (Database subject scope) 

2. Databasens omfång (Database dimensions)  

3. Databasens täckning av källor (Database source coverage)

4. Den bibliografiska posten (Record content) 

5. Noggrannhet (Accuracy)  

6. Konsekvens angående utseende och innehåll (Format and content consis-
tency) 

7. Fullständighet (Completeness) 

8. Kvalitet på ämnesindexering (Quality of subject indexing) 

9. Kvalitet på abstracts (Quality of abstracts) 

10. Kostnadsbeaktande (Costs considerations)29

I det följande förklaras ovan nämnda kriterier och hur dessa skall användas för 
att mäta kvalitet. Jag har valt ut de viktigaste delarna inom varje kriterium och 
redovisar dem här. 

1. Databasens ämnesomfattning – Ett kvalitetskriterium för innehållet i 
databaser är enligt Jacsó att ämnestäckningen bör vara omfattande. På 
databasens informationssida bör det framgå vilka ämnen den täcker och 
även om databasen har begränsningar angående täckningen av ämnet. 
Dessutom bör användaren av databasen kunna avläsa från namnet vilka 
ämnesområden den täcker.30

                                                 
 
 

29 Jacsó, Péter, 2001, Content Evaluation of Textual CD-ROM and Web Databases, passim. 
30 Jacsó, 2001, s. 15–26. 
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2. Databasens omfång – Kvaliteten vad gäller det andra kriteriet som handlar 
om databasens storlek, tidsperiod, djup och aktualitet, varierar av flera or-
saker. Jacsó menar att även om en databas är omfattande innebär det inte 
nödvändigtvis att den är bra. Storleken på databasen måste sättas i relation 
till databasens sammansättning och även till vad användaren vill ha. Måttet 
på kvalitet i fråga om hur långt bakåt i tiden det finns referenser, skiljer sig 
åt mellan olika databaser. Detta beror på vad en specifik användare behö-
ver och skiljer sig även åt mellan olika vetenskaper. En del databaser har 
bara det senaste årets referenser inlagda och detta passar en viss typ av lit-
teratur. Datalitteratur blir exempelvis inaktuell på kort tid medan det där-
emot kan vara betydelsefullt för forskare inom humaniora att söka litteratur 
som publicerats längre tillbaka i tiden. Kvalitet angående begreppet djup 
innebär bl.a. att databasen skall täcka alla viktiga förväntade artiklar från 
de år som den omfattar och att alla artiklar av vikt är med. Med avseende 
på aktualiteten tyder kort tid mellan publiceringen av materialet och 
tidpunkten för sökbarhet i databasen på kvalitet.31  

3. Databasens täckning av källor – Det material databasen täcker, alltså det 
som referenserna hänvisar till, bör vara tydligt angivna. Detta innebär att 
det bör framgå vilken typ av publikation det handlar om, vilken genre den 
tillhör, vilket geografiskt ursprung den har samt vilket språk den är skriven 
på. Det är av betydelse att uppgifter om de olika publikationstyperna har en 
tydlig indelning eftersom det ibland kan vara för mycket material som 
hamnar under exempelvis publikationstypen artikel. Det finns inga speci-
ella regler för vilka slags publikationer som bör förekomma men det är 
alltid viktigt att huvudtidskrifterna inom ett visst ämnesområde finns med. 
Uppfattningen om vad som är kvalitet beror på användarens önskemål då 
den som exempelvis skriver en doktorsavhandling behöver en bred täck-
ning av olika källor. Framhålls det att databasen har internationell täckning 
och att den innehåller referenser till material som publicerats i olika länder 
och behandlar ämnen som fokuserar på olika länder, skall den också verk-

                                                 
 
 

31 Jacsó, 2001, s. 27–69. 
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ligen behandla världen i stort.32 I fråga om språket anser Jacsó att den ade-
kvata täckningen är ”in the eye of the beholder”.33 Det beror alltså på om 
användaren behöver referensmaterial på flera språk.  

4. Den bibliografiska posten – Den bibliografiska posten i databasen bör 
innehålla vissa obligatoriska uppgifter medan behovet av tilläggsuppgifter 
kan variera. Hur mycket information databasens bibliografiska post inne-
håller beror på vad som anses behövas för just den databasen. De grund-
läggande bibliografiska uppgifterna är enligt Jacsó: författare, titel, tid-
skriftsnamn, kronologisk och numerisk benämning samt paginering. För-
utom detta anser han att det bör tillkomma ytterligare komponenter för att 
databasen skall bli bättre kvalitetsmässigt. Exempel på detta är att ta med 
den fullständiga titeln och komplett information om det totala antalet sidor, 
rader och ord. Upplysningar om tabeller, diagram, fotografier och il-
lustrationer bör vara med om dessa förekommer. Dessutom bör värdefull 
information så som klassificering, ämnesord och abstract finnas med i den 
bibliografiska posten.34

5. Noggrannhet – Noggrannhet beträffande stavning och typografi är av bety-
delse för en databas. Användaren litar oftast på uppgifter i databasen och 
kan därför gå miste om information och därmed inte hitta vad han eller hon 
söker om det finns många fel. I och med att många databaser tar sitt 
material från tryckta källor, som exempelvis scannats in, kan fel uppstå om 
vissa bokstäver inte känns igen. Vid manuell hantering kan givetvis miss-
tag också uppstå vid överföringen av uppgifter från kataloger och primär-
källor. Fel i primärkällan är också vanliga. Därtill kan fel lätt uppstå om 
referenser läggs in i efterhand. Att databasen inte är tillräckligt noggrann 
med innehållet av just stav- och tryckfel ger de vanligaste felaktigheterna.35  

6. Konsekvens angående utseende och innehåll – Det är enligt Jacsó viktigt 
att stavning följer en standard inom en databas. I alla referenser skall stav-

                                                 
 
 

32 Jacsó, 2001, s. 71–130. 
33 Jacsó, 2001, s. 99. 
34 Jacsó, 2001, s. 131–148. 
35 Jacsó, 2001, s. 149–170. 
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ning av ord, förkortningar av tidskriftsnamn och namnformer alltid skrivas 
på samma sätt och följaktligen återfinnas under samma post.36  

7. Fullständighet – Förväntade uppgifter i exempelvis den bibliografiska pos-
ten skall vara med. Om däremot databasen utelämnat uppgifter i vissa fält, 
exempelvis år, land eller publikationstyp skall användaren få vetskap om 
detta.37  

8. Kvalitet på ämnesindexering – Ämnesindexeringen av material bör vara 
uttömmande, detaljerad, noggrann och konsekvent använd. För att ämnes-
orden skall fungera krävs att de är tagna från en kontrollerad ämnesords-
lista, det är först då indexering och sökning blir effektiv. Men hur många 
deskriptorer det finns till varje artikel är relativt eftersom det beror på det 
specifika dokumentet och vad användaren behöver. Jacsó anser att för få 
ämnesord inte är bra men att ge för många ämnesord till exempelvis en ar-
tikel inte heller är bra. I det senare fallet kan relevansen av sökresultaten 
minska och man kan få träffar på mindre viktiga komponenter som artikeln 
innehåller.38  

9. Kvalitet på abstracts – Ett abstract bör enligt Jacsó innehålla en kort sam-
manfattning av dokumentet och vara på cirka 150–250 ord. Han anser att 
ett långt abstract inte nödvändigtvis är mer informativt. Ett bra abstract 
skall svara på frågorna vem, vad, när och varför. Är det av bra kvalitet le-
der detta till att användaren kan avgöra om en speciell artikel eller ett verk 
är värt att läsa. Att ordet abstracts finns med i namnet på den bibliogra-
fiska databasen behöver inte betyda att den alltid har med abstracts. Efter-
som kvaliteten på abstracts påverkar uppfattningen av hela databasen, bör 
man studera dem som har en signatur. Detta för att de med signatur är 
skrivna av databasens medarbetare och därmed inte är ett abstract som 
följer med själva artikeln och tidskriften.39

                                                 
 
 

36 Jacsó, 2001, s. 171–180. 
37 Jacsó, 2001, s. 181–198. 
38 Jacsó, 2001, s. 199–218. 
39 Jacsó, 2001, s. 219–240. 
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10. Kostnadsbeaktande – Kostnaden för en databas varierar beroende på typ av 
kontrakt. Avgiften kan baseras på betalning per sökning eller på en årlig 
avgift. Jacsó påpekar att det inte bara är kostnaden som är avgörande utan 
även kvalitetsaspekter i olika program.40  

Metoder för utvärdering av användbarhet  
I det följande beskrivs olika slags utvärderingar som förekommer i studiet av 
användbarhet och gränssnitt i databaser. Redan vid utformandet av gränssnitt 
följs olika standarder för att implementera kvalitet. För det färdiga systemet 
finns olika regler och riktlinjer som fungerar som verktyg för att hitta problem 
med det färdiga användargränssnittet.41 När det fastslagits vad som är 
karakteristiskt för en databas av hög kvalitet, kan man utvärdera hur väl en viss 
databas möter dessa kriterier.  

Carl Martin Allwood redogör för två olika slags utvärderingar gällande an-
vändbarheten, dels den formativa och dels den summativa. Den formativa ut-
värderingen används när syftet är att förändra, det vill säga forma systemet. 
Den summativa utvärderingen görs istället efter det att systemet är färdigut-
vecklat.42 Exempel på den senare är kognitiv genomgång vilket innebär att en 
eller flera testanvändare får uppgifter som skall lösas med hjälp av systemet 
varefter brister i programmet analyseras.43

Allwood och även Lif beskriver den heuristiska metoden jag använder mig 
av i undersökningen. För denna metod redogörs mer utförligt när mina metoder 
för undersökningen presenteras. 

                                                 
 
 

40 Jacsó, 2001, s. 241–250.  
41 Ovinius, 1998, ”Från teorier till regler vid utformning av användargränssnitt”, s. 129. 
42 Allwood, Carl Martin, 1998, Människa-datorinteraktion. Ett psykologiskt perspektiv, s. 66.  
43 Allwood, 1998, s. 128. 
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Metoder för utvärdering av innehållet  
Enligt Jacsó krävs en mängd tester, experiment, analyser och metoder för att 
utvärdera innehållet i databaser. Detta för att undersöka om databasen verkli-
gen innehåller det som utgivaren hävdar.44

Jacsó har sammanställt en översikt av tidigare undersökningar som utvär-
derar kvaliteten på innehållet i databaser. De undersökningar som gjordes un-
der 1960- och 1970-talen är fortfarande aktuella och utvärdering av tryckta 
bibliografier har banat väg för dagens undersökningar. Dessa kan alltså använ-
das på databaser på CD-ROM och online.45 Föregångare under 1960–1980-talet 
som Jacsó nämner är bl.a. forskare som Gilchrist, Dansey, LaBoire, Halperin 
och White samt Stieg och Atkinson. Deras forskning omfattar studier av inne-
håll i databaser och studier av de tryckta bibliografierna. Dessa forskare förde 
fram metoder och kriterier för utvärdering.46 En tidig undersökning av 
ämnesindexering gjordes 1973 av Spark Jones där han kom fram till att djupet 
på indexeringen har betydelse för ökande möjligheter för att återfinna doku-
ment.47 Williams and Lannom påpekar i sin undersökning från 1981 att pro-
blem kan uppstå p.g.a. bristen på standard för tidskriftsnamn i databaser.48 Ew-
bank skriver 1982 i sin guide om att välja databaser, om olika standarder som 
idag finns med i checklistor för utvärdering, bl.a. omfång, fullständighet, täck-
ning av ämnen, noggrannhet och åtkomlighet.49 Jacsós metod som jag använder 
mig av och som består av systematiska testsökningar beskrivs mer nedan. 

Metod och material för min undersökning 
I min undersökning använder jag mig av en kvalitativ metod. Med egna obser-
vationer av den bibliografiska databasen Historical Abstracts analyserar och 
tolkar jag resultaten. Genom att applicera ett antal utvärderingskriterier på 

                                                 
 
 

44 Jacsó, 2001, s. 9. 
45 Jacsó, 2001, s. 12. 
46 Jacsó, 2001, s. 13. 
47 Jacsó, 2001, s. 201. 
48 Jacsó, 2001, s. 13. 
49 Jacsó, 2001, s. 13. 
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databasen analyserar jag resultaten av undersökningen och tar reda på kvalite-
ten.  

I min första delundersökning använder jag mig av den heuristiska metoden 
för att utvärdera hur enkel databasen är att använda. Den heuristiska metoden 
går ut på att förbättra användargränssnitt genom att utvärdera användbarheten. 
Begreppet heuristisk ”[…] innebär självständigt sökande efter lösning (på ett 
problem) ofta enl. mönstret försök – misstag […]”50 Utifrån angivna tumreg-
ler/riktlinjer utvärderar användare utformandet av gränssnittet genom stegvis 
interaktion med systemet. Egna principer för användbarhet får läggas till. Av-
vikelser från bra design identifieras och kommenteras för att sedan analyseras. 
Till sist ges förslag till förbättringar av systemet. Nielsen poängterar att den 
heuristiska metoden är snabb, prisvärd och enkel vid utvärdering av användar-
gränssnittets design. Metoden skall helst inkludera flera testanvändare för bästa 
resultat, men den går även att utföra med enbart en användare.51

I min andra delundersökning utvärderar jag innehållet i Historical Ab-
stracts enligt Péter Jacsós metod. Denna innebär systematisk utvärdering av 
innehållet genom interaktion med systemet med bl.a. testsökningar och jämfö-
relser med exempelvis andra databaser. Även om man kan få någon liten upp-
fattning av en databas genom flyktig användning, krävs att detta grundas på 
fakta och korrekta data för att kunna göra ett bra val vid exempelvis förvärv. 
Jacsó anser att all fakta förmodligen inte kommer fram via utgivaren.52 Genom 
testundersökningar går det enligt honom att skaffa sig en god uppfattning av 
databasens kvalitet. Med hjälp av Jacsós metod undersöker jag hur Historical 
Abstracts följer hans teorier om kvalitet.  

Källmaterialet som används i uppsatsen är den bibliografiska databasen 
Historical Abstracts i den form som är tillgänglig via Uppsala universitetsbib-
liotek. Anledningen till att jag utvärderar en databas som behandlar historiskt 
material är mina tidigare studier i ämnet.  

                                                 
 
 

50 Nationalencyklopedin, 2004, http://www.ne.se.  
51 Nielsen, Jakob, [utan år], ”How to conduct a heuristic evaluation”, 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html. 
52 Jacsó, 2001, s. 8. 
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Undersökning 

Här följer min undersökning av den bibliografiska databasen Historical Ab-
stracts. Inledningsvis beskrivs själva databasen varefter graden av kvalitet ut-
värderas vad gäller användbarheten, gränssnittet och innehållet.  

Historical Abstracts – historik och beskrivning 
Historical Abstracts beskrivs ibland som den ledande bibliografin för studier 
inom ämnet historia. Publicerad sedan år 1955 täcker den referenser till mate-
rial som är tryckt från och med 1954. Den tryckta versionen ges fortfarande ut 
och Historical Abstracts finns även tillgänglig på CD-ROM. Sedan september 
1998 är den även webbaserad och i och med detta är den en bibliografisk data-
bas.53

Historical Abstracts behandlar perioden från och med år 1450 och täcker in 
världshistorien med undantag av USA och Kanada som istället behandlas av 
databasen America: History and Life. Historical Abstracts innehåller referenser 
och abstracts till tidskriftsartiklar och referenser till monografier av olika slag. 
I och med att den nu finns online, kombinerar den i samverkan med Project-
MUSE, JSTOR, History Cooperative och Oxford University Press online jour-
nals, bibliografiska uppgifter med fulltextartiklar, vilket delvis gör den till en 
fulltextdatabas. Antalet fulltextlänkar till artiklar är ungefär 55 000. 

Databasen indexerar över 2 000 tidskrifter publicerade världen över och 
innehåller över en halv miljon bibliografiska poster. Årligen tillkommer unge-
fär 20 000 nya abstracts och referenser. Den har även abstracts till ett urval av 
tidskrifter inom samhällsvetenskap och humanioraämnen förutom historia som 
                                                 

 
 

53 Compton, Denver. G, 2004, http://sb1.abc-clio.com:81/, Spek, Vicky, 2004, 
 http://www.abc-clio.com/academic/index.aspx [uppgifter nedan är hämtade från nämnda webbsidor]. 
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forskare och studenter inom ämnet historia kan ha intresse av. Förutom refe-
renser till artiklar läggs ungefär 3 000 referenser till monografier in inom äm-
net historia.  

Den rådgivande styrelsen i ABC-CLIO, som ger ut Historical Abstracts, 
består av historiker och bibliotekarier som medverkar med de övergripande 
urvalen av artiklar ur de tidskrifter som databasen täcker. Redaktörer granskar 
varje tidskriftnummer som skall ingå i databasen och bestämmer vilka artiklar 
som kan vara av mest intresse för historiker. Till dessa skrivs sedan abstracts 
på engelska av ämnesexperter. Alla abstracts granskas efteråt. Ett abstract be-
står i huvudsak av 75–120 ord. För artiklar ur mer marginella tidskrifter skrivs 
kommentarer på en eller två meningar. 

Varje bibliografisk post får lämpliga indexeringstermer baserade på stan-
dardauktoriteter. Uppdatering av databasen sker varje månad. Webbversionen 
av Historical Abstracts gör att ännu inte färdigbehandlade artiklar ändå har 
bibliografiska poster, men då utan abstract och ämnesord. Användaren får på 
detta sätt veta vad som är på gång.54

Utgivaren ABC-CLIO står också för det grafiska användargränssnittet. 
Från ingångssidan klickar man på click here to access your subscription och 
väljer sedan Historical Abstracts. Väl där kan det enkla eller avancerade sök-
formuläret väljas. I formuläret med enkel sökning, kan sökning ske i fritext 
och/eller på ämne, författare/utgivare, tidskriftsnamn, publiceringsår, tidspe-
riod och publikationstyp. I det avancerade sökformuläret finns möjlighet att 
välja från en ämnesordslista och från index för författare/utgivare, språk, pub-
likationstyp, tidskriftsnamn samt tidsperiod. Publiceringsår väljs genom att 
fylla i året. Entry number är numret på den motsvarande posten i den tryckta 
versionen.55

Boolesk sökning med orden AND, OR och NOT, som kan användas för att 
avgränsa de ord som skall vara med eller inte, kan göras i alla sökfält. Använ-
darstöd får man fram genom att klicka på länken help i både det enkla och det 
avancerade sökformuläret. CLIO Notes är en söktjänst som ABC-CLIO tillhan-

                                                 
 
 

54 Compton, Denver. G, 2004, http://sb1.abc-clio.com:81/, Spek, Vicky, 2004, 
 http://www.abc-clio.com/academic/index.aspx. 
55 Se infogad bild nedan. 
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dahåller. Där finns sökord samlade och även beskrivningar av olika historiska 
händelser för att bistå studenter i deras sökningar. 

Figur 1. Historical Abstracts användargränssnitt: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

Undersökning, del I – graden av kvalitet på 
användbarheten och gränssnittet i Historical 
Abstracts 

I den första delen av min undersökning utvärderar jag kvaliteten rörande an-
vändbarheten i Historical Abstracts. Nielsens tio tumregler/riktlinjer för design 
av användargränssnitt, även beskrivna i teorikapitlet, prövas på databasens 
gränssnitt. Av resultaten avgör jag om användbarheten är av hög kvalitet. Jag 
redogör för och diskuterar de användbarhetsproblem jag finner, det vill säga 
om utformningen av användargränssnittet i Historical Abstracts avviker från 
Nielsens tumregler. 
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Riktlinje 1 – tydlighet av systemets status i Historical Abstracts 
Nielsens första tumregel tar upp att systemet tydligt skall visa vad som pågår 
och att det skall ge feedback. Ser användaren av Historical Abstracts vad som 
pågår och erhålls vid sökning direkt feedback och svar på en fråga?  

Jag testar genom att söka på Elizabeth I under ämnesord och får snabbt 
fram ett antal poster som stämmer med sökfrågan. Högst upp visas att jag fått 
fram en resultatsida med enkla bibliografiska poster, short entry display. Går 
jag vidare till listan med de fullständiga posterna står det full entry display 
högst upp på sidan. Med andra ord får användaren reda på vad som pågår. Där-
emot visas inte på någon av dessa sidor själva sökbegreppet jag söker på. Re-
sultaten visar att Historical Abstracts följer Nielsens första riktlinje men med 
avvikelsen att sökbegreppet inte följer med till resultatsidan. 

Riktlinje 2 – verklighetsanpassning av systemet i Historical Ab-
stracts  
Den andra riktlinjen handlar om att systemet skall vara verklighetsanpassat, 
vilket i detta sammanhang betyder att systemet talar samma språk som använ-
daren. Talar systemet användarens språk genom att inte använda systemorien-
terade ord, fraser och begrepp? Presenteras informationen på ett naturligt och 
logiskt sätt? 

I sökformulären i Historical Abstracts används ord som bör förstås av alla 
användare eftersom det är tydlig engelska. Informationen presenteras i naturlig 
ordning både i posterna och i övrigt. Däremot är vissa symboler, enligt min 
mening, inte tillräckligt logiska och tydliga. För att bläddra i olika index skall 
man klicka på en ikon som föreställer ett förstoringsglas. Först då man för 
muspekaren över det visas en text med förklaring. Det finns alltså ingen tydlig 
text bredvid ikonen. För att få upplysningar om var olika index finns, krävs att 
man klickar på länken help och läser under fliken browsing. I stort följer Histo-
rical Abstracts Nielsens andra tumregel men de otydliga ikonerna är en avvi-
kelse. 

Riktlinje 3 – användarkontroll och valmöjlighet i Historical Ab-
stracts  
Den tredje riktlinjen behandlar detta att systemet skall ge användaren kontroll 
och valmöjligheter. Finns tydliga vägar tillbaka i systemet, alltså funktioner för 
att ångra och att ändra i sökningar?  

När jag i min sökning på Elizabeth I får fram referenser till material som 
handlar om den drottningen, kan jag genom att klicka på modify search gå till-
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baka till mitt tidigare sökformulär med Elizabeth I för att lägga till ännu ett 
sökbegrepp. För en helt ny sökning klickar man på new search. Det går således 
inte att sudda eller rensa i det aktuella sökformuläret utan man får vänta på att 
ett nytt sökfönster kommer upp. Nielsens riktlinje 3 följs i stora drag men med 
avvikelsen att det inte går att rensa i sökformulären. 

Riktlinje 4 – konsekvens och standard i Historical Abstracts 
Nielsens fjärde tumregel handlar om att systemet skall vara konsekvent och 
följa allmänt accepterade standarder. Kan olika ord, handlingar och situationer 
betyda samma sak? Följs vedertagna standarder? 

Jag fortsätter att studera sökningar och finner att sökformulären är konse-
kventa. Exempelvis finns det på både de enkla och avancerade sökformulärssi-
dorna samma ikoner med samma slags tjänster. De olika index som finns till-
gängliga för användaren finns alla under samma sorts ikon vilket är konse-
kvent. Dock är dessa inte bra symboler för index, som jag påpekar ovan. An-
vändning av ord och hur sökmoment går till är konsekvent. Historical 
Abstracts använder sig av vanligt förekommande webbstandarder och 
sökformulären liknar andra databasers. Historical Abstracts uppfyller därmed 
Nielsens krav på konsekvens och standard. 

Riktlinje 5 – förhindranden av fel i systemet i Historical Abstracts 
Den femte riktlinjen behandlar systemets möjligheter att förhindra fel. Har 
systemet en noggrann utformning som förhindrar att fel uppstår? Tillåter ex-
empelvis systemet användningen av felaktiga namnformer?  

Jag söker på några felaktiga namnformer för att se hur systemet reagerar. 
Sökning på Aland istället för Åland ger referenser till material om Åland. Vid 
sökning på Ostersjon rättar systemet även här den felaktiga namnformen så att 
sökordet blir det rätta och ger referenser till material om Östersjön. Det här 
visar att systemet kan förhindra att felmeddelanden uppstår och därmed un-
derlätta för användaren.  

Riktlinje 6 – igenkännande och minnesfunktion i Historical Ab-
stracts 
Den sjätte riktlinjen tar upp att användaren skall känna igen sig och inte be-
höva komma ihåg given information mellan sökningarna. Måste användaren 
minnas information från en tidigare sida? Är objekt och valmöjligheter tydliga? 
Är instruktionerna för hur man använder systemet väl synliga och lättåtkomliga 
när de önskas?  
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Historical Abstracts gränssnitt har en marginal med ikoner för olika funk-
tioner vilka följer med på varje uppslag. Detta betyder att användaren inte be-
höver gå tillbaka till startsidan för att få tillgång till valmöjligheterna. De olika 
indexen innebär att användaren inte behöver kunna komma ihåg bra sökord, 
utan kan bara välja ut och klistra in dem i sökformuläret. Det här visar att His-
torical Abstracts uppfyller Nielsens krav på igenkännande och minnesfunktion 
i systemet. 

Riktlinje 7 – effektivitet och flexibilitet i Historical Abstracts 
Den sjunde riktlinjen behandlar systemets effektivitet och flexibilitet. Finns det 
möjlighet att tillåta användaren att anpassa sina sökningar efter egna önske-
mål? Är det möjligt att skräddarsy hur svaret på sökningen skall presenteras? 

I Historical Abstracts finns en funktion som sparar de sökresultat använda-
ren får fram. Det sker genom att man bockar för de bibliografiska posterna man 
valt och att man klickar på tagged i marginalen. Vill man skicka sökresultaten 
till sig själv, klickar man på output options och fyller i e-postadress och 
alternativ för presentation, antingen som posterna ser ut i Historical Abstracts 
eller som vanlig text. Sökresultaten kan även sparas i ett speciellt konto som 
går att prenumerera på. 

Databasen saknar emellertid en enkel sökhistorik i form av en lista för de 
begrepp som användaren söker på. Man kan dock få reda på vad som orsakar 
fel under sökningen genom att i user options välja search progress window. Ett 
fönster kommer upp på skärmen med information om den gjorda sökningen, 
med uppgift om bl.a. hur lång tid den tog, hur många träffar den gav och om 
någon term inte var godkänd.  

Möjlighet finns att anpassa sökningar och svar till individuella önskemål i 
databasen. I user options går det att välja olika funktioner för hur svaret skall 
presenteras. Sökningen går något snabbare när jag väljer unsorted (for speed). 
Systemet sorterar då inte svaren i fallande eller stigande ordning. Man kan 
även välja i vilken ordning posterna skall presenteras, exempelvis sortering 
efter publikationstyp, tidskriftsnamn eller publikationsår. Inför nästa testsök-
ning väljer jag fallande ordning vad beträffar tidskriftsnamnet vid min sökning 
på Elizabeth I. Resultatet blir att tidskrifterna blir listade i bokstavsordning och 
att tidskriften Acta Poloniae Historica kommer först. Sedan väljer jag att söka 
på samma begrepp men nu med valet stigande ordning inom publikationsår. 
Resultatet blir en referens till en fransk artikel från 1957 som bör vara den ti-
digaste referensen. Historical Abstracts följer i stort Nielsens krav om att sy-
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stemet bör vara effektivt och flexibelt men att ingen sökhistorik på senaste 
sökta begrepp finns är en avvikelse. 

Riktlinje 8 – estetisk och minimal design i Historical Abstracts 
Riktlinje nummer åtta behandlar kravet på att systemet skall ha en estetisk och 
minimal design. Är utseendet tilltalande? Undviks irrelevant eller sällan be-
hövd information, det vill säga, är användargränssnittet lättöverskådligt? 

Jag finner att databasen har en tilltalande ren och tydlig design. Svart och 
blå text på vit bakgrund gör att den är stilren. Ikonerna är också tydliga i blått 
med vit text. Vad beträffar relevant information anser jag att det mesta som 
finns med är viktigt, men länken till CLIO Notes och även länken help finns på 
två ställen. Först vid sökformulären och sedan i marginalen, vilket minskar 
överskådligheten en aning.  

Det finns ingen lättöverskådlig information om att detta är en bibliografisk 
databas. Visserligen står det på första sidan att Historical Abstracts täcker värl-
dens historia, utom USA och Kanada, men det står inte att den är en biblio-
grafi. För att få reda på att den innehåller hänvisningar till material krävs att 
man klickar på about the database. För att få information om att den även in-
nehåller en del fulltextartiklar måste man klicka på FAQ det vill säga frågesi-
dan. Tanken är kanske att det skall finnas en förklaring på länksidan från 
exempelvis det bibliotek som tillhandahåller Historical Abstracts, men att ha 
en förklaring på webbplatsens förstasida, utan att behöva klicka sig vidare, 
skulle göra gränssnittet mer överskådligt. Nielsens åttonde riktlinje följs i stort 
men med avvikelsen att ingen förklaring ges på vad för slags databas det 
handlar om. 

Riktlinje 9 – igenkännande och avhjälpande av fel i Historical Ab-
stracts 
Den näst sista riktlinjen behandlar felmeddelanden och vikten av att systemet 
skall låta användaren veta när denne söker på fel sätt och inte får några resul-
taträffar och då ge förslag till förbättrad sökning. Uttrycks dessa meddelanden 
med ett klart och tydligt språk? Indikerar dessa exakt vad som är fel och före-
slås en konstruktiv lösning på problemet? 

 Jag söker på Elizabeth the first i fältet för ämnesord för att undersöka vad 
för svar jag får. Sökningen ger inte något resultat men jag får flera förslag på 
hur jag kan förbättra min sökning. För varje sökfält ges förslag på vad som kan 
vara felet. Under sökvarianten ämnesord ges förslaget att först kontrollera 
stavningen och sedan hänvisas jag att titta igenom ämnesorden och välja och 

 28



 

klistra in lämpligt ord i sökformuläret. I hjälpfunktionen finns det en direktlänk 
till ämnesordslistan, där jag istället väljer Elizabeth I. Detta innebär att syste-
met har hjälpt mig till en konstruktiv lösning och därmed uppfyller Nielsens 
krav på igenkännande och avhjälpande av fel. 

Riktlinje 10 – hjälpfunktioner i Historical Abstracts 
Den sista av Nielsens riktlinjer tar upp att systemet skall ha tydliga hjälpfunk-
tioner. Är då dessa hjälptexter lätta att finna? Är de korta och precisa eller för 
långa och krångliga? Är de fokuserade på användarens problem? Finns en lista 
med konkreta steg på vad som skall utföras? 

I Historical Abstracts finns funktionen help intill sökformulären och den 
finns även med i marginalen på varje sida. En rullgardinslista gör det möjligt 
att välja hjälpområde. Information om exempelvis index finns under rubrikerna 
ämne, författare, språk, dokumenttyp, tidskriftsnamn och tidsperiod. Informa-
tion återfinns även under begreppet browsing. Jag tror att rubriken index skulle 
vara mer användbar. Hjälpfunktioner finns också i sökformulären där exem-
pelvis fritextsökning och ämnesord är klickbara. Vad beträffar kvaliteten på 
hjälptexterna är de precisa och inte för långa. Historical Abstracts följer Niel-
sens tionde riktlinje men med avvikelsen att hjälptexten om index är litet svår 
att finna. 

Diskussion av resultaten 
Undersökningen visar att, förutom en del mindre påpekanden jag gör, är graden 
av kvalitet på användbarheten och gränssnittet hög i Historical Abstracts. 
Databasen följer Nielsens teorier om bra design för användargränssnitt. Avvi-
kelserna från Nielsens riktlinjer jag upptäcker innebär endast mindre brister i 
fråga om att den är enkel att använda. I fem av Nielsens tumregler finner jag 
vissa problem, däremot identifierar jag inte avvikelser i de resterade fem. I det 
stora hela överväger alltså det positiva.  

Det positiva är att databasen är konsekvent när det gäller ord, symboler och 
sökformulär. Den kan acceptera felaktigt skrivna namnformer och kan ändra 
till det rätta, vilket underlättar för användaren. Användaren behöver inte 
komma ihåg information mellan sökningarna och så kan svaren skräddarsys 
efter hur dessa skall presenteras. Historical Abstracts har en tilltalande design 
som är ren och tydlig med ett bra färgval. Felmeddelanden uttrycks med ett 
klart och tydligt språk. En konstruktiv lösning för hur sökningen kan förbättras 
presenteras. Hjälpfunktionerna är lätta att finna och texterna där är inte för 
långa. 
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Avvikelserna från Nielsens riktlinjer jag finner i Historical Abstracts är för 
det första att de begrepp som använts inte visas på sökresultatsidan. Det skulle 
bli tydligare om sökordet följde med och visades i samband med sökresultatet. 
(Riktlinje 1 – Tydlighet av systemets status.) 

För det andra finns ingen tydlig text som markerar var i databasen olika in-
dex som exempelvis ämnesordsförteckningen finns. Ikonerna med förstorings-
glasen som symbol för index är inte tillräckligt logiska och tydliga. Text över-
träffar symboler vid navigering, anser jag, eftersom det är lättare att missupp-
fatta symboler än att missuppfatta text. (Riktlinje 2 – Verklighetsanpassning av 
systemet.) 

För det tredje finns ingen möjlighet att rensa uppgifter man skrivit in i det 
aktuella sökformuläret. Man får istället vänta på att ett nytt sökfönster kommer 
upp. En rensningsfunktion i sökformulären skulle behövas. Vid långsam upp-
koppling tar det längre tid att få fram ett nytt sökfönster än att rensa formuläret. 
(Riktlinje 3 – Användarkontroll och valmöjlighet.) 

För det fjärde saknar databasen en sökhistorik för de begrepp som använ-
daren sökt på. Det är mer effektivt för användaren om databaser håller reda på 
de sökord som används genom en lista. (Riktlinje 7 – Effektivitet och flexibi-
litet.) 

För det femte har Historical Abstracts med samma länk på flera olika stäl-
len, vilket minskar överskådligheten något. Därtill kommer att det på startsidan 
inte finns någon förklaring av vilken typ av databas Historical Abstracts är. Det 
skulle vara mer lättöverskådligt om startsidan hade en kort förklaring om att 
databasen är en bibliografi som också innehåller en del fulltextdokument. Ef-
tersom många databaser nuförtiden har materialet i fulltext, kan användare 
förledas att tro, trots namnet, att allt material i Historical Abstracts finns i 
fulltext. En annan risk är att de även kan tro att det inte alls finns artiklar i 
fulltext. (Riktlinje 8 – Estetisk och minimal design.) 

Undersökning, del II – kvaliteten på innehållet i Historical 
Abstracts 

I den andra delen av min undersökning utvärderas kvaliteten på innehållet i 
Historical Abstracts. Jacsós tio kriterier om kvalitetsutvärdering av innehåll, 
vilka också beskrivs i teoriavsnittet, appliceras på databasens innehåll. Till att 
börja med redogörs för undersökningens tillvägagångssätt, nämligen hur kva-
litet testas enligt Jacsós teorier. Därefter kontrolleras om Historical Abstracts 
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följer Jacsós olika krav för kvalitet. Sedan följer en redovisning av delresulta-
ten samt en diskussion av resultaten. 

Kriterium 1 – hur ämnets omfattning undersöks 
Ämnets omfattning, det vill säga hur väl databasen täcker sitt ämne, är en cen-
tral fråga för alla databaser. I Jacsós teorier om kvalitetsutvärdering framhålls 
som första kriterium att studera hur väl databasen täcker ett visst ämnesområde 
och vilka närbesläktade ämnen som också ingår. 

Enligt denna första punkt kan man urskilja ämnesområde genom att 
granska informationen på databasens webbplats. Av den kan man få reda på 
vilket eller vilka ämnen databasen innehåller och vilken tidsperiod ämnet be-
handlar, uppgifter som naturligtvis bör kontrolleras. 

Dessutom ger ofta namnet en förklaring till vilket eller vilka ämnen som 
ingår i databasen och man kan då se om det stämmer överens med innehållet. 

Att göra specifika sökningar för att testa databasen är dock enligt Jacsó det 
viktigaste sättet att komma åt vad som finns bakom namnet och han anser att 
man med hjälp av sökningar på ett snabbt och enkelt sätt kan få en uppfattning 
om databasens täckning. Genom att göra enkla sökningar på relevanta begrepp 
kan man ta reda på att databasen verkligen behandlar de ämnen den utger sig 
för att behandla. 

Även om det framhålls av utgivaren att databasen också innehåller närbe-
släktade ämnen bör man kontrollera hur väl detta stämmer.56

Undersökning av ämnets omfattning i Historical Abstracts 
Genom informationen på Historical Abstracts webbplats framgår att databasen 
täcker världshistorien med undantag av USA och Kanada. Namnet Historical 
Abstracts, visar ju tydligt vilket ämne den behandlar och att den innehåller 
abstracts.  

För att testa om databasen verkligen har historia som huvudämne har jag 
valt ut följande begrepp som har med historia att göra: historia, krig och revo-
lution.  

                                                 
 
 

56 Jacsó, 2001, s. 15–26. 
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Tabell 1.Fritextsökningar på historiebegrepp och antal sökträffar: 

Hist* 171 819 
War 99 283 
Revolution 42 036 
Källa: Historical Abstracts. 

Sökningen på hist*, alltså med trunkering i fritext, ger nästan 172 000 referen-
ser. Häri ingår även humanioraämnen med historisk anknytning som exempel-
vis Intellectual History och Philosophy of History. 

 Av informationssidan framgår också att Historical Abstracts innehåller en 
del samhällsvetenskap. För att undersöka detta söker jag på följande ämnen: 
sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi. 

Tabell 2. Samhällsvetenskapliga ämnen i fritextsökning och antal sökträffar: 

Sociology 2 844 
Political Science 3 341 
Area Studies 1012 
Källa: Historical Abstracts. 

I fråga om vilken tidsperiod databasen täcker, framgår det av informationen att 
den innehåller referenser till material som behandlar ämnet historia från år 
1450 fram till nutid. Genom att studera tidsperiodindex framkommer det att 
databasen har med referenser tidigare än år 1450. Den första tidsperioden som 
går att välja är förhistoria. Däremot har exempelvis 1000-talet bara 80 referen-
ser i jämförelse med referenser gällande 1400-talet då antalet ökat till 15 777 
stycken.  

För att undersöka vilken tidsperiod Historical Abstracts verkligen behand-
lar, söker jag på relevanta begrepp. Sökning på Battle of Hastings, som ägde 
rum år 1066, ger visserligen sex sökträffar, men ingen av dessa ger referenser 
till material som handlar om just det slaget. Genom sökning på tidsperioden 
förhistoria får jag exempelvis fram referensen till monografin Stone Voices. 
The Search for Scotland (2003), vilken är klassificerad under förhistoria–2000-
talet. Jag söker även på begreppet Black Death och får fram referensen till ar-
tikeln ”The impact of the Black Death on peasant economy in England, 1350–
1500” i Journal of Peasant Studies (2002 vol. 29 nr 2 s. 71–90) och referensen 
till monografin Daughters, Wives and Widows after the Black Death: Women 
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in Sussex, 1350–1535 (1998). De två sistnämnda referenserna hänvisar till 
händelser som spänner över år 1450. 

Delresultat  
Resultaten från den del där Jacsós första kriterium testas, visar att Historical 
Abstracts täcker in världshistorien utom USA och Kanada. 

Namnet är informativt och ger vägledning så att man kan välja rätt databas 
för ämnet historia. Dessutom får man genom namnet reda på att man får till-
gång till abstracts, det vill säga sammanfattningar.  

Undersökningen visar att Historical Abstracts förutom referenser till mate-
rial om ämnet historia och andra historiska ämnen också täcker in närliggande 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

Av informationen framgår att Historical Abstracts behandlar tidsperioden 
fr.o.m. år 1450. Det visar sig dock att där även finns referenser till material 
från tiden före, men att detta till stor del spänner över långa tidsperioder.  

Jacsó anser att ämnesomfattningen är viktig beträffande kvaliteten på data-
basen. Vid undersökning av ämnets omfattning i Historical Abstracts kommer 
jag fram till att databasen håller vad som lovas. Den uppfyller Jacsós krav på 
kvalitet vad gäller ämnet.  

Kriterium 2 – hur omfånget undersöks 
Nästa kriterium gäller databasens omfång som exempelvis innebär dess storlek 
det vill säga hur många referenser som finns med, den retrospektiva täck-
ningen, djupet och aktualiteten.  

För att ta reda på hur stor databasen är kan man läsa utgivarens informa-
tion, men enligt Jacsó är det bättre att även i detta fall ta fram uppgifter genom 
olika testsökningar. Eftersom databasen kontinuerligt uppdateras kan man 
alltså istället genom sökningar få fram den aktuella siffran. Jämförelser kan 
också göras med andra bibliografiska databaser för att få ett begrepp om hur 
stor en viss databas är. 

Genom att undersöka olika tidskrifter kan man få reda på databasens djup. 
Man studerar om alla förväntade volymer och nummer av de indexerade tid-
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skrifterna finns med samt om alla väsentliga artiklar inom de olika volymerna 
beaktas. 

För att testa databasens aktualitet, alltså hur fort det går för en artikel från 
publicering tills den är sökbar, kan man söka fram artiklar som nyligen publi-
cerats.57

Undersökning av omfånget i Historical Abstracts 
För att få en exakt siffra på hur omfattande Historical Abstracts är, det vill säga 
hur många bibliografiska poster den innehåller, söker jag på åren den uppges 
ha referenser ifrån. Eftersom startåret för det som är inlagt är 1954, söker jag i 
fältet för publiceringsår, på allt utgivet mellan åren 1954 och 2004. Resultatet 
visar 659 690 poster. För att se om databasen möjligtvis också täcker tidigare 
år söker jag på olika publikationsår och kommer fram till att databasen har 
enstaka referenser till material som är publicerat fr.o.m. år 1935 och fram till 
1953 då det finns 69 referenser. För att få det totala antalet poster söker jag 
istället på åren 1935–2004 och det ger då 659 798 resultatträffar. Som jämfö-
relse kan nämnas att den bibliografiska databasen Sociological Abstracts som 
har referenser till material från åren 1963–2004, innehåller cirka 620 000 pos-
ter.58

Jacsó talar om begreppet djup, det vill säga grundligheten beträffande hur 
fullständigt tidskrifter täcker de artiklar som bör ingå. Jag undersöker detta 
genom att studera en årgång av tidskriften American Historical Review. Jag 
väljer år 1995. Sjutton av artiklarna finns kvar sedan jag sorterat bort dem som 
handlar renodlat om USA och Kanada samt om dem som behandlar tiden före 
1450. Av dessa sjutton hade alla tagits med i Historical Abstracts. Jag söker 
även på dem jag sorterat bort, och det visar sig att dessa inte finns med efter-
som de så tydligt berör antingen amerikansk historia eller tidig medeltid. Jag 
kontrollerar även artiklar från American Historical Review från år 2002 och 
samtliga av dessa finns också med. 

 Aktualiteten kontrollerar jag genom att studera innehållsförteckningen av 
det senaste numret av American Historical Review, vilket är nummer 1 2004 

                                                 
 
 

57 Jacsó, 2001, s. 27–69. 
58 Sociological Abstracts, 2004, http://ca1.csa.com/csa/factsheets/socioabs.shtml. 
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och utkom i februari. Jag studerar om referenser till artiklarna kommit med i 
Historical Abstracts. Det visar sig att inga referenser från det senaste numret 
finns med. För att se hur mycket som är inlagt överhuvudtaget för år 2004 sö-
ker jag och får 58 sökträffar och det visar sig att inga av dessa har abstract in-
lagda. För 2003 får jag 5 413 sökträffar och för att jämföra med tidigare år 
söker jag på 2001 och 2002 och får 15 482 respektive 12 095 träffar.  

Delresultat  
Undersökningen visar att Historical Abstracts har referenser till material tryckt 
mellan 1935 och 2004 och att antalet bibliografiska poster är 659 798 stycken. 
Med avseende på storleksordning, det vill säga, antal poster, är Historical Ab-
stracts likvärdig med Sociological Abstracts. Dock anser Jacsó att omfånget av 
databaser är relativt och beror på vad användaren vill ha. Eftersom forskare 
inom humaniora enligt Jacsó även vill ha tillgång till litteratur som publicerats 
längre tillbaka i tiden kan det sägas att tidsomfånget är generöst tilltaget i His-
torical Abstracts. 

Det framgår också av min undersökning att samtliga artiklar i American 
Historical Review från 1995 och 2002 finns med vilket tyder på att djupet an-
gående tidskrifter är kvalitetsmässigt. 

Med avseende på aktualitet och uppdatering har endast 58 referenser tagits 
med från 2004 och det kan inte anses som många eftersom undersökningen 
gjordes i april månad detta år. Dessa referenser har åtminstone givits enkla 
bibliografiska poster så att man vet att de existerar även om inte den fullstän-
diga posten finns tillsammans med abstract ännu. År 2003 har i jämförelse med 
tidigare år få referenser inlagda, exempelvis har åren 2001 och 2002 tre gånger 
så många. Detta tyder att Historical Abstracts har en eftersläpning av inläg-
gande av referenser. 

Kriterium 3 – hur vilka källor som ingår undersöks 
Det tredje kriteriet behandlar databasens primärkällor såsom vilka publika-
tionstyper som ingår, vilken genre de tillhör, vilket ursprungsland materialet 
kommer ifrån samt språk. 

Det framgår ofta i databasen vilka publikationstyper som referenserna i 
databasen hänvisar till. Sökning genom att välja exempelvis publikationstyp 
dissertation gör att alla avhandlingar inom en databas visas i resultatet. 

Tidskrifter utgör enligt Jacsó det viktigaste basmaterialet för många biblio-
grafiska databaser och därför bör en tidskriftsutvärdering göras. Uppgifter om 
vilka tidskrifter som ingår bör alltid finnas med vid beskrivning av en databas. 
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Av impact factor, alltså citeringsfaktorn, i Citation Index kan man få reda på 
om databasen innehåller de tidskrifter som är högst rankade inom ett specifikt 
ämne. Av Citation Index framgår också vilka de mest citerade tidskrifterna är 
inom ett visst ämne. För att se om den geografiska täckningen av materialet är 
god kan man i vissa databaser studera index för publiceringsland.  

Det framgår också hur många referenser som förekommer på varje språk. 
Man kan också göra testsökningar för att se om antalet referenser på ett speci-
fikt språk har ökat eller minskat genom åren.59  

Undersökning av källorna i Historical Abstracts 
Följande publikationstyper förekommer i Historical Abstracts: 

Tabell 3. Publikationstyper och antal referenser för respektive: 

Article 563 373 
Book 63 274 
Collection 2 703 
Dissertation 30 611 
Källa: Historical Abstracts. 

Historical Abstracts innehåller alltså referenser och abstracts till material som 
exempelvis tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, avhandlingar samt refe-
renser till monografier och samlingsverk. Den typ av publikation som före-
kommer mest är som synes artiklar.  

I ISI Journal Citation Reports söker jag fram de femton viktigaste tidskrif-
terna inom ämnet historia, dels de tidskrifter som har högst impact factor och 
dels de som är mest citerade.60 De tre med högst impact factor, år 2002, är 
American Historical Review, Environmental History och Comparative Studies 
in Society and History. Vid undersökningen ser jag att dessa och även de andra 
tolv finns med i Historical Abstracts. Tre av dessa är från Storbritannien, en 
från Österrike, en från Frankrike och de resterande tio är från USA. Även de 

                                                 
 
 

59 Jacsó, 2001, s. 71–130. 
60 ISI Journal Citation Reports, 2004, 
http://isi3.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame. 
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mest citerade tidskrifterna i ämnet historia från 2002 finns samtliga med i 
Historical Abstracts. De tre mest citerade tidskrifterna är American Historical 
Review, Journal of American History och Past & Present. 

I Historical Abstracts finns inget index eller sökfält för geografisk täck-
ning, det vill säga ursprungsland, men däremot kan man söka i språkfältet. 
Databasen har referenser till material på 54 olika språk, men det visar sig att 
det i flera fall endast finns enstaka artiklar på vissa språk. Åtta av språken täcks 
av mindre än fem referenser, exempelvis finns det bara en referens till en 
artikel på thai och en på tibetanska. Antal referenser till engelskspråkigt mate-
rial uppgår till 347 671 stycken och tyska, franska och spanska har vart och ett 
över 40 000. Intressant att nämna är att ryska har 39 759 referenser och kine-
siska har 7 117. 

Vidare studerar jag om antalet referenser till material på olika språk med 
tiden har ökat eller minskat. Ett exempel är spanska. 1990 finns det 1 141 in-
lagda referenser medan antalet minskat till 249 stycken år 2002. Intressant är 
också att studera hur antal referenser till material på svenska har utvecklats. År 
1990 finns 124 referenser inlagda och 1995 finns det 98 stycken i jämförelse 
med 2002, då det finns 42 inlagda. 

Delresultat  
I Historical Abstracts finns en tydlig indelning av de fyra publikationstyperna. 
De femton tidskrifter inom ämnet historia med högst impact factor och de 
femton mest citerade tidskrifterna från Citation Index är samtliga med. 

Historical Abstracts täcker många språk men flera har bara ett fåtal refe-
renser. Språkindex med alla 54 språk är imponerande men det kan lätt bli 
missvisande när en så stor andel av materialet ändå är skrivet på engelska, 
tyska, franska, spanska och ryska. Antalet referenser till material på exempel-
vis spanska och svenska har under den senaste tioårsperioden klart minskat. 

Kriterium 4 – hur den bibliografiska posten undersöks 
För att få reda på kvaliteten med avseende på databasers bibliografiska poster 
kan både den kortfattade och den mer fullständiga posten studeras. Man bör 
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kontrollera att de obligatoriska uppgifterna är med och även granska de even-
tuella tilläggsuppgifterna. Genom att jämföra den bibliografiska posten för 
samma artikel i en annan databas kan man se eventuella skillnader.61  

Undersökning av den bibliografiska posten i Historical Abstracts 
En typisk enkel bibliografisk post i Historical Abstracts ser ut som följer:  

Figur 2. Enkel bibliografisk post som refererar till en artikel: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

De enligt Jacsó obligatoriska uppgifterna som presenteras är publikationstyp, 
författare, titel, referens och ISSN. Som tillägg i den enkla posten finns en 
engelsk översättning av originaltiteln.  

I den utökade posten (full entry) finns uppgifterna som framgår ovan i den 
enkla posten och dessutom tillägg såsom abstract på engelska som figur 3 vi-
sar. 

                                                 
 
 

61 Jacsó, 2001, s. 131–148. 
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Figur 3. Utökad bibliografisk post, sammanfattning av artikeln, beskuren: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

Figur 4. Fortsättning av samma bibliografiska post: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

Dessutom finns här, som figur 4 visar, uppgift om vem som skrivit abstract. I 
det här fallet har det följt med artikeln, då beteckningen J står för Journal. 
Därefter följer information om vilket språk artikeln är skriven på och sedan 
vilken tidsperiod den handlar om. I den utökade posten finns också ämnesord 
och ISSN. Sist i posten finns entry med ett nummer, vilket är den bibliogra-
fiska postens nummer i den motsvarande tryckta upplagan av Historical Ab-
stracts.  

För att få begrepp om hur andra bibliografiska databaser presenterat 
samma artikel har jag jämfört referensen till ”The unmaking of a saint. Thomas 
Becket and the English reformation” av Robert E. Scully (2000 vol. 86 nr. 4 
s. 579–602) i Historical Abstracts och International Medieval Bibliography. 
Den senare innehåller inte något abstract, men den har med kort information på 
en mening om vad artikeln handlar om. Förutom detta presenteras de 
bibliografiska uppgifterna på samma sätt.  

Delresultat 
I min undersökning av nämnda bibliografiska post och även av andra poster jag 
studerat i Historical Abstracts finns fullständiga titlar med undertitel och 
eventuell engelsk översättning. Antal sidor uppges, men däremot framgår inte 
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antal rader eller antal ord. I fältet documentation, som ibland förekommer för 
vissa poster, kan det framgå om fotografier och illustrationer ingår. Uppgifter 
om ämnesord och abstract presenteras, däremot inte uppgifter om klassifice-
ring. De bibliografiska posterna i Historical Abstracts innehåller det Jacsó tar 
upp som obligatoriskt och även de flesta av tilläggsuppgifterna som han anser 
tillför något.  

Kriterium 5 – hur noggrannheten undersöks 
Det finns flera metoder för att undersöka databasens noggrannhet när det gäller 
felstavningar och typografiska fel, men många är mycket tidskrävande. En inte 
alltför tidskrävande metod för att kontrollera hur ofta felstavade ord förekom-
mer är att ta fram ett urval av vanliga felstavningar och studera om dessa finns 
med i databasen. Detta kan i alla fall ge ett intryck av omfattningen av felstav-
ningar.  

Ett annat sätt att undersöka noggrannheten är att söka i databasen Ulrich’s 
Periodicals Directory, en databas som har information om olika databaser och 
tidskrifter. Man kan där få fram hur många tidskrifter en viss databas har in-
dexerat. Med det svaret kan man undersöka om det stämmer med vad informa-
tionen på webbplatsen uppger.62

Undersökning av noggrannheten i Historical Abstracts 
För att undersöka om Historical Abstracts är noggrann och inte innehåller stav-
fel, väljer jag ut tio ord från en lista med ord som ofta stavas fel. Följande fel-
stavade ord kontrolleras: 

                                                 
 
 

62 Jacsó, 2001, s. 149–170. 
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Tabell 4. Felstavade ord, den rätta stavningen  och antal gånger dessa förekommer: 

Definately (definitely) 0 
Dispair (despair) 0  
Exede (exceed) 0  
Innoculate (inoculate) 0  
Occurence (occurrence) 5  
Reccomend (recommend) 0  
Seperate (separate) 0  
Sieze (seize) 2  
Tyrrany (tyranny) 0  
Yeild (yield) 0  
Källa: McAdams, Mindy,”A spelling test”63och Historical Abstracts. 

Två av dessa felstavade ord finns med i Historical Abstracts. Ordet seize finns 
med felstavat i två bibliografiska poster. Av dessa framgår att en artikel är 
skriven på kinesiska och den andra på tyska och bägge har i sina engelska ab-
stracts fått seize felstavat. Ordet occurrence förekommer felstavat i fem refe-
rensposter. 

Felaktig stavning finner jag även i tidskriftsindex där den svenska tidskrif-
ten Statsvetenskaplig Tidskrift förekommer med flera olika stavningar. 

Figur 5. Två exempel på icke noggrannhet, den sista är den korrekta varianten: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

I Ulrich’s Periodicals Directory får jag fram hur många tidskrifter Historical 
Abstracts indexerar, vilket är 3 627 stycken.64 På informationssidan står det att 
databasen täcker in över 2 000 tidskrifter. 
                                                 

 
 

63 McAdams, Mindy, ”A spelling test”, 1995, http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html. 
64 Ulrich’s Periodicals Directory, 2004, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/default.asp?navPage=4. 
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Delresultat  
Undersökningen visar att stavfel förekommer både i de bibliografiska posterna 
och i tidskriftslistan. I jämförelse med informationssidan ger Ulrich’s Periodi-
cals Directory en mer aktuell siffra på hur många tidskrifter Historical Ab-
stracts täcker in än vad som framgår av informationstexten, som tillsynes tar 
upp antal tidskrifter på ett ungefär. 

Kriterium 6 – hur konsekvensen undersöks 
För att kontrollera om namnformer skrivs konsekvent kan författarindex stude-
ras, och då särskilt namn med prefix som van och von. Vidare kan man i tid-
skriftsförteckningen undersöka om titeln på en tidskrift alltid skrivs på samma 
sätt.65  

Undersökning av konsekvensen i Historical Abstracts 
I författarindex undersöker jag namn med prefixet von för att se om dessa står 
på flera ställen. Jag finner att namnet Björn von Sydow finns med på olika 
ställen. Under Sydow, Björn von finns fyra referenser. Under bokstaven V 
finns han också med under namnet Von Sydow, Björn. Han har där en referens. 
Om jag söker på Sydow Björn von i sökfältet för författare får jag fem sökträf-
far, alltså alla Björn von Sydows referenser.  

Jag fortsätter att söka i författarindex på George Henrik von Wright. Precis 
som med von Sydow återfinns denna författare på flera ställen. Han finns under 
följande olika varianter: 

Wright, George Henrik von  

Wright, Georg Henrik von  

Wright, G. H. von  

VonWright, G. H.  

                                                 
 
 

65 Jacsó, 2001, s. 171–180. 
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Om jag söker i Historical Abstracts på de tre första varianterna av von Wright 
får jag fram alla referenser till det han har skrivit utom den som är katalogise-
rad VonWright.  

Med avseende på tidskrifter med olika namnformer finner jag i tidskrifts-
index en tidskrift på tre ställen. Det är United States Naval Institute Procee-
dings som även finns med formen U. S. Naval Institute Proceedings och U. S. 
Naval Inst. Pro.  

Delresultat  
Namnen von Sydow och von Wright förekommer på flera olika ställen och 
tidskriften United States Naval Institute Proceedings har ytterliggare två varia-
tioner att skriva ut titeln på. Vid dessa testsökningar har inte databasen visat 
sig vara konsekvent. 

Kriterium 7 – hur fullständigheten undersöks 
För att undersöka graden av fullständighet kan man exempelvis utföra tester för 
att undersöka om förväntade uppgifter i den bibliografiska posten finns med. 
En databas kan ofta sakna uppgifter i ett visst fält och då bör detta framgå av 
informationen.66  

Undersökning av fullständigheten i Historical Abstracts 
I tidskriftsindex i Historical Abstracts finner jag två titlar på seriella publika-
tioner, U. S. Naval Institute och U. S. Naval Inst. Pro. vilka bägge saknar upp-
gifter om ISSN.  

 Jag undersöker om någon post saknar namn på författare eller utgivare och 
söker på bok i publikationstyp och några årtal. Jag finner en titel utan författare 
eller utgivare, Modèles et Moyens de la Réflexion Politique au XVIIIe Siècle 
(3 vol 1977–79).  

Det framgår inte tydligt i Historical Abstracts att uppgifter i olika fält kan 
saknas. Intressant är att en av de få gånger Jacsó nämner Historical Abstracts i 
Content Evaluation of Textual CD-ROM and Web Databases framhåller han att 
det i databasen finns en upplysning att uppgifter om språk i språkfältet endast 

                                                 
 
 

66 Jacsó, 2001, s. 181–198. 
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är inlagda från och med år 1980.67 I hjälptexten rekommenderas i alla fall 
sökning i språkfältet endast i kombination med andra sökfält, vilket jag tolkar 
som att Historical Abstracts inte alltid haft med språkuppgifter i de bibliogra-
fiska posterna. Mot den bakgrunden undersöker jag hur det går att söka på en-
bart språk. Sökning på Swedish och år 1970 ger trots allt 53 referenser till svar. 
Därtill kommer en sökning på French och år 1960, vilket även där ger resultat, 
387 referenser. I själva verket vet jag dock inte om alla referenser presenteras. 

Delresultat  
Vid mina sökningar finner jag en bibliografisk post utan ISSN och en där ingen 
upphovsman finns angiven. Som Jacsó framhåller finns information om språk-
fältet i Historical Abstracts, vilket är bra att veta för användaren så att denne 
inte söker enbart på begreppet språk och missar resultat. 

Kriterium 8 – hur ämnesindexeringen undersöks 
För att testa om ämnesorden är av bra kvalitet kan man enligt Jacsó studera 
följande aspekter:  

Är ämnesorden uttömmande? 

Är de detaljerade? 

Är de noggranna? 

Används de konsekvent?  

Ett sätt att kontrollera ämnesorden är att göra testsökningar, men före det bör 
man utvärdera kvaliteten på själva indexeringen. Resultatet av indexeringen 
beror på kvaliteten på tesaurusen eller i alla fall den kontrollerade ämnesvoka-
bulären i databasen. Det är ju dessa som indexerarna använder sig av. Genom 
att sedan göra stickprov på olika poster och jämföra ämnesorden med själva 
artikeln kan man avgöra om ämnesorden är uttömmande, detaljerade, nog-
granna och används konsekvent. För att undersöka kvaliteten på den specifika 
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databasens ämnesord kan samma artikel jämföras med avseende på ämnesord i 
olika databaser.68

Undersökning av ämnesindexeringen i Historical Abstracts 
Historical Abstracts har en kontrollerad vokabulär. Tidsperiod täcks dock inte 
in i ämnesorden utan finns med i den utökade bibliografiska posten under time 
period. Termerna i ämnesordslistan är i många fall indelade i mindre delar. Det 
kan vara exempelvis ett personnamn och sedan detta tillsammans med ytterli-
gare ett begrepp som tillägg. Ett exempel är namnet Winston Churchill som 
först finns under Churchill, Winston med 451 referenser och sedan med namnet 
och olika tillägg som exempelvis ”Iron curtain” speech med sju referenser. 
Detta är alltså referenser till material som behandlar Churchill och det speci-
fika talet. 

För att fortsätta undersökningen enligt Jacsó väljer jag ut en artikel genom 
att söka på Sweden som ämne och Project Muse i fritext, det senare för att få 
artikeln i fulltext. Jag väljer ”An image of paradise. Swedish spas in the 
eighteenth century” av Elisabeth Mansén i Eighteenth-Century Studies (1998 
vol. 31 nr. 4 s. 511–516). Den har givits följande ämnesord: 

Figur 5. Ämnesord: 

 
Källa: Historical Abstracts. 

Av ämnesorden framgår att artikeln handlar om Sverige, kurorter, seder och 
bruk samt hälsa. Jag finner att ämnesorden stämmer överens med innehållet i 
artikeln, de är enligt Jacsós krav tillräckligt uttömmande, detaljerade och nog-
granna. Genom jämförelse med ”The landscape of a ville d´eau: public space 
and social practice at the spas of France, 1850–1890” av Douglas Peter Mack-
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aman, publicerad i Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society 
for French History (1993 vol. 20 s. 281-291) kan jag se att ämnesorden för 
bägge artiklarna används konsekvent. Båda behandlar samma ämnesområde 
och har givits ämnesorden social customs och spas. 

I min undersökning fortsätter jag med att i två olika databaser jämföra äm-
nesorden för samma artikel. Jag väljer en referens till en artikel i Historical 
Abstracts som sträcker sig över ämnena religion och historia: ”The unmaking 
of a saint: Thomas Becket and the English reformation” av Robert E. Scully i 
Catholic Historical Review (vol. 86, nr. 4, 2000). Denna finns även med i data-
basen International Medieval Bibliography. Båda två beskrivs med följande 
ämnesord: saints/hagiography, Henry VII, Thomas Becket, England/British 
Isles, cults/cult. Förutom dessa finns även ämnesordet century med i Interna-
tional Medieval Bibliography. I Historical Abstracts däremot betecknas tidspe-
rioden i ett sökbart fält, time period, med tillhörande index. Det som dessutom 
skiljer databaserna åt med avseende på ämnesorden är att Historical Abstracts 
har med ytterliggare ämnesord nämligen reformation och catholic church. 

Delresultat 
Den kontrollerade vokabulären i Historical Abstracts har tydligt indelade äm-
nesord så att det är lätt att finna rätt inriktning från början. Ämnesorden i den 
valda artikeln passar med innehållet och är för att återigen använda Jacsós 
krav, uttömmande, detaljerade och noggranna. I jämförelse med den andra 
artikeln som behandlar samma ämnesområde ser jag att även ämnesorden är 
konsekventa. Tidsperioden går att få fram genom index och detta fyller då 
samma funktion som om tidsperioden fanns med bland ämnesorden. Historical 
Abstracts ger mer information genom att ha med två extra ämnesord. Ämnes-
indexeringen är därmed kvalitetsmässig. 

Kriterium 9 – hur abstracts undersöks 
För att undersöka om ett abstract fyller sin funktion kan man enligt Jacsó jäm-
föra själva artikeln med abstract för att se om det viktigaste av innehållet finns 
med. Ett abstract skall svara på frågorna vem, vad, när och varför. Det bör en-
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ligt Jacsó vara på cirka 150–250 ord, men han anser att ett långt abstract inte 
nödvändigtvis behöver vara mer informativt.69

Undersökning av abstracts i Historical Abstracts 
Jag studerar en artikel och dess abstract. Titeln är ”An image of paradise: 
Swedish spas in the eighteenth century” av Elisabeth Mansén publicerad i 
Eighteenth-Century Studies (1998 vol. 31 nr. 4 s. 511–516). Detta abstract, 
skrivet av S. Langston, belyser tydligt om vem artikeln handlar om, nämligen 
olika slags människor såsom rika och mäktiga, många kvinnor och även fattiga 
och sjuka. Detta svarar på frågan vem. Vad artikeln handlar om, det vill säga 
spänningen mellan den idealiserade synen på kurortslivet och hur det verkligen 
var, svarar på frågan vad. Tiden detta handlar om, det vill säga, 1700-talet 
framgår också och svarar på frågan när. Av abstract framgår att även fattiga 
och sjuka besökte dessa kurorter, vilket innebar att kurorterna speglade sam-
hället i stort med samma sociala åtskillnader och förpliktelser. Trots detta 
kunde människor och då särskilt kvinnor känna sig fria från det rutinmässiga 
liv det svenska samhället innebar. Detta svarar på frågan varför. 

Nästa artikel med abstract som jag undersöker är ”The many books of na-
ture: renaissance naturalists and information overload” av Brian W. Ogilvie, 
publicerad i tidskriften Journal of the History of Ideas (2003 vol. 64 nr. 1 
s. 29–40). Abstract är skrivet av W. J. Reedy. Det svarar på frågan vem, alltså 
vem eller vilka artikeln handlar om. Artikeln tar upp många personer men i 
abstract nämns bara en vid namn, nämligen Caspar Bauhin. Abstract tar även 
upp vad artikeln handlar om, nämligen alla de många botaniska verk som 
skrevs under renässansen. Detta svarar på frågorna vad och när. Syftet (varför) 
är enligt abstract att visa på att intresset var så stort för kunskap om växter att 
det publicerades många botaniska verk. 

Den första artikelns abstract innehåller 106 ord och den andra 97, vilket 
ligger under det vad Jacsó anser är en bra längd. Däremot anser han att ett långt 
abstract inte nödvändigtvis gör det mer informativt.  

                                                 
 
 

69 Jacsó, 2001, s. 219–240. 
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Delresultat  
Undersökningen av två abstracts visar att dessa ger svar på frågorna vem, vad, 
när och varför, vilka enligt Jacsó ett bra abstract skall besvara. Antal ord un-
derstiger hans rekommendationer men det behöver inte betyda att dessa ab-
stracts är mindre informativa. Testerna tyder på att Historical Abstracts har 
vägledande abstracts, det vill säga, det viktiga i artikeln kommer med. 

Kriterium 10 – hur kostnader undersöks 
Kostnaderna för databaser varierar beroende på de olika sätt som finns att få 
tillträde till dem, det vill säga antingen direkt från utgivaren eller via en data-
basvärd. Jacsó anser att det är bra att jämföra olika varianter av abonnemang. 
Det är också viktigt att bedöma den tillhörande programvaran. Ett medelmåttigt 
program med ett sämre användargränssnitt kan försvåra för användaren även 
om innehållet i databasen ju är detsamma.70

Undersökning av kostnader i Historical Abstracts 
Den metod Jacsó föreslår passar inte in i min undersökning eftersom jag inte 
kan jämföra de olika versionerna vilka varierar med de olika betalningssätten 
som finns för Historical Abstracts. Som student vid Uppsala universitet kom-
mer jag åt en av versionerna, nämligen den direkt från utgivaren via webben 
och därmed inte den via en databasvärd. Enligt uppgift från referensbiblioteka-
rien Clifton Wennerström hade Uppsala universitetsbibliotek tillgång till His-
torical Abstracts via databasvärden Dialog tidigare. Abonnemanget fanns kvar 
till åtminstone 1999, men det hade inte varit aktivt på flera år eftersom CD-
ROM-versionen slagit igenom. Wennerström menar att ”Dialog är dyrt att söka 
i och krävde på den tiden vi talar om, oftast en bibliotekarie vid knapparna. 
[…]” Den nuvarande versionen via webben kan användas av låntagarna själva 
och betalas genom ett abonnemang och kostar inte per sökning som Dialog.71 
Kostnader för databaser är ofta en förhandlingsfråga med hänsyn till olika avtal 
och rabatter.  

                                                 
 
 

70 Jacsó, 2001, s. 241–250. 
71 Wennerström, Clifton, 6 april 2004, e-postintervju. 
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Diskussion av resultaten 
Undersökningen visar att innehållet i Historical Abstracts i stort följer Jacsós 
kvalitetskriterier och därmed håller hög kvalitet. Visserligen finns det några 
resultat som skulle kunna ha utfallit bättre men det är av mer marginell bety-
delse för hela intrycket av databasen. 

Vid mina söktester finner jag att Historical Abstracts uppfyller Jacsós krav 
på kvalitet när det gäller hur bra databasen täcker det aktuella ämnet. För an-
vändaren gäller att välja den databas som har med det viktigaste inom ett visst 
ämnesområde. Historical Abstracts innehåller referenser till material tryckt 
från och med år 1935, vilket måste anses som positivt då forskare inom ämnet 
historia kan behöva använda sig av något äldre forskning. 

Mitt test vad beträffar täckningen av tidskrifter visar att databasen är 
grundlig och indexerar förväntade artiklar. Däremot har Historical Abstracts en 
eftersläpning av införandet av förra årets referenser vilket inte tyder på bästa 
kvalitet. Indelningen i fyra publikationstyper underlättar sökandet; man kan 
exempelvis välja att söka på enbart tidskriftsartiklar. Testsökningar visar dess-
utom att Historical Abstracts har med alla ansedda tidskrifter och därmed kan 
anses ha hög kvalitet på det området. Språkindex med så många som 54 språk 
verkar imponerande, men det kan dock bli missvisande när en så stor andel av 
materialet ändå är skrivet på några få språk. Jag finner att referenser till mate-
rial på spanska och svenska har minskat de senaste tio åren. Detta kan bero på 
att flera forskare har övergått till att skriva på engelska, men också att det är 
mer kostsamt att ha flerspråkiga medarbetare. Databasen skulle vinna på att ha 
med fler referenser till material på olika språk. 

Mina tester för att se kvaliteten på de bibliografiska posterna visar att de 
har med alla de uppgifter som Jacsó anser obligatoriska. Även de flesta av 
tilläggsuppgifterna som han anser tillför något är med. Vid mina testsökningar 
finner jag att det förekommer brister i noggrannheten så att stavfel finns med. 
Felstavade ord i titeln kan ställa till problem, men om dessa finns med i ab-
stracts som i de undersökta fallen, är det av mindre betydelse för att återvinna 
information. Emellertid blir det missvisande när samma tidskrift förekommer 
med tre olika stavningar i tidskriftsindex. Historical Abstracts är inte heller helt 
konsekvent angående vissa namnformer och då särskilt namn med prefix som 
van och von. I USA har ofta dessa namnformer blivit låsta så att första boksta-
ven i namnet är V, VonSydow, till skillnad mot exempelvis Sverige där samma 
namn hamnar under bokstaven S. 

Ämnesorden följer Jacsós krav. Dessa är uttömmande, detaljerade och 
noggranna och dessutom konsekventa. Min undersökning av abstracts visar att 
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dessa ger svar på frågorna vem, vad, när och varför, vilka enligt Jacsó ett bra 
abstract skall besvara. Dessa tester tyder på att Historical Abstracts har infor-
mativa abstracts och därmed får med det viktiga i artikeln. 

Den metod Jacsó föreslår för att utvärdera kostnader passar inte in i min 
undersökning eftersom jag inte kan jämföra olika varianter av abonnemang, 
vilka varierar med betalningssätt.  
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Slutdiskussion 

I det följande analyseras resultaten från min undersökning och besvaras de 
inledningsvis ställda frågorna om Historical Abstracts är en databas av kvalitet. 
Dessutom diskuteras de teorier jag använt mig av och om dessa har varit bra att 
utgå ifrån.  

Har Historical Abstracts hög kvalitet i fråga om användbar-
het? Är användargränssnittet kvalitetsmässigt?  

Min första delundersökning visar att jag kan svara ja på frågan om Historical 
Abstracts har hög kvalitet i fråga om användbarhet och att användargränssnittet 
är kvalitetsmässigt. Visserligen finner jag några avvikelser, men det positiva 
överväger, vilket innebär att användargränssnittet därmed fungerar bra.  

Kvaliteten på användargränssnittet skall vara hög för att man snabbt och 
enkelt skall kunna söka fram de referenser som behövs. De användbarhetspro-
blem jag finner i min undersökning är inte av allvarlig art. Det beror säkerligen 
på att användargränssnittet i Historical Abstracts är väl utprovat eftersom data-
basen funnits i webbaserat format i över fem år. När jag lägger ihop avvikel-
serna från Nielsens riktlinjer med det som jag finner är bra, blir resultatet ändå 
övervägande positivt. De negativa aspekter jag kommenterar övervägs av att 
databasen är konsekvent i fråga om ord, symboler och sökformulär, att använ-
daren inte behöver komma ihåg information mellan sökningarna, att den har en 
tilltalande design med tydlighet och färgval samt att hjälpfunktionerna är bra. 
Eftersom användbarheten inte är någon exakt disciplin utan upplevs olika av 
olika användare, är det möjligt att de problem jag finner, inte upplevs av någon 
annan. 

Teoretisk återkoppling – Nielsens teorier 
I stort följer alltså användargränssnittet i Historical Abstracts Nielsens teorier 
om design av sådana. Den heuristiska metoden han utvecklat har i det stora 
hela varit bra att använda i min undersökning. Allwood kritiserar dock den 
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heuristiska utvärderingen och anser att tumreglerna är vaga och i och med det 
blir svåra att tillämpa. Han poängterar dock att de ändå kan vara värdefulla.72 
Jag finner också att riktlinjerna i den heuristiska metoden är litet svävande. Vid 
tolkandet av Nielsens riktlinjer får jag fundera ut hur utvärderingstesterna skall 
gå till för just denna databas. Fördelen med de tio principerna är att de kan 
tolkas något fritt och anpassas efter det system man vill utvärdera. Den heuris-
tiska metoden att söka efter problem för förbättrande av gränssnitt anser jag 
vara en effektiv metod för att öka kvaliteten på användbarheten.  

Nielsen har genom utvärderingstester kommit fram till att den heuristiska 
metoden ger bättre resultat om det är fler än en person som utvärderar. Han 
nämner visserligen att det går att utvärdera med bara en användare men givet-
vis upptäcker olika personer olika användbarhetsproblem, så resultatet i detta 
fall får mer genomslagskraft. Genom min utvärdering med en användare fram-
kommer det som är både positivt och negativt och jag finner att en person 
mycket väl kan utvärdera ett färdigarbetat fungerande system. Jag håller med 
Nielsen att den heuristiska metoden är en relativt enkel metod som inte är så 
kostsam. Den är bra för utvärdering av användargränssnitt när det exempelvis 
gäller att välja databas. 

Är innehållet i Historical Abstracts av hög kvalitet? 
Min andra undersökning visar att jag även kan svara ja på frågan om innehållet 
i Historical Abstracts är av hög kvalitet. I denna utvärdering finner jag också 
sådant som kunde vara av bättre kvalitet, men i det stora hela överväger det 
som är bra. 

Kvaliteten på innehållet skall vara hög för att man skall kunna lita på data-
basen. Det jag finner av hög kvalitet är viktiga beståndsdelar för en professio-
nell databas. Visserligen är det inte bra med stavfel, men att forskningsresultat 
från viktiga huvudtidskrifter finns med är viktigare. Andra betydelsefulla 
aspekter i bibliografiska databaser är hur kvalitetsmässig presentationen är av 

                                                 
 
 

72 Allwood, 1998, s. 128. 
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den bibliografiska posten, ämnesord samt abstracts. Historical Abstracts får 
mycket väl godkänt inom dessa områden. 

Teoretisk återkoppling – Jacsós teorier 
I stora drag följer innehållet i Historical Abstracts Jacsós teorier om kvalitet. 
Hans metod med testsökningar och jämförelser har i stort varit bra att använda 
i min undersökning. Det är dock inte helt lätt att få fram hans teorier och vilka 
slags sökningar han rekommenderar eftersom de presenteras på ett omständligt 
sätt. För mindre kvalitetsutvärderingar kan man i stället välja ut några kriterier 
för att få en uppfattning av databasen. Jag har trots allt skaffat mig en god bild 
av kvaliteten på innehållet i Historical Abstracts med stöd av Jacsós teori och 
metod. 

Möjliga förbättringar av Historical Abstracts  
Förbättringar kan göras med hänsyn till både användargränssnittet och inne-
hållet i Historical Abstracts. Användbarheten kan bli bättre om gränssnittet 
tydliggör vilka steg användaren utfört, genom att till exempel visa sökordet i 
samband med resultatet. Att använda text som förklaring vid navigering och 
undvikande av symboler är också en förbättring av användbarheten. Dessutom 
ges användaren fler valmöjligheter om en rensningsfunktion i sökformulären 
finns. Kvalitet i fråga om användbarheten ökar också om databasen har en sök-
historik och att det på startsidan finns en kort förklaring om att Historical Ab-
stracts är en bibliografi som också innehåller en del fulltextdokument. 

I fråga om kvaliteten på innehållet i Historical Abstracts, skulle denna bli 
högre om införandet av nya referenser gick snabbare. Innehållet skulle berikas 
om databasen hade med fler referenser till material på olika språk. Kontroll av 
stavningen i tidskriftsindex och kontroll av konsekvensen av namnformer och 
tidskriftsnamn skulle också höja kvaliteten. 

Diskussion om utvärderingar 
För bibliotekarier är det viktigt att ha vetskap om kvalitet och hur alla slags 
databaser kan utvärderas både vid förvärv av dessa och vid användarundervis-
ning. Dessutom är det bra att veta att det finns riktlinjer för kvalitet då det på 
webben finns många sorters databaser som är mer eller mindre seriösa. Utvär-
deringarna behöver inte vara så omfattande utan, som Jacsó poängterar, kan 
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enkla testsökningar inom vissa områden ge en bild av kvaliteten på ett snabbt 
sätt. 

Att kunna avgöra om olika databaser uppfyller kvalitetskrav är av vikt för 
att kunna rekommendera dem för forskare och studenter. En risk med att an-
vända databaser av lägre kvalitet är att man kan få fel uppgifter och ett dåligt 
användargränssnitt kan förlänga söktiden. Det kostar mycket att få tillträde till 
databaser och det är naturligtvis värdefullt om man kan lita på den presenterade 
informationen. 

Uppsatsen inleds med ett citat där innebörden är att man bör gräva, ut-
forska och testa databaser genom att metodiskt använda olika kriterier. Man 
bör även tala om det som är bra och dåligt av det man funnit. Detta skriver 
Carol Tenopir 1992 och det är fortfarande aktuellt. Internet har gjort det möj-
ligt för både bra och mindre bra databaser att etablera sig. Det är därför centralt 
att bibliotekarier kan ta ställning, vara kritiska och utvärdera databaser. Det är 
sålunda viktigt med kvalitetsutvärderingar och då även av väl etablerade 
databaser, där Historical Abstracts utgör ett bra exempel på en databas av hög 
kvalitet.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att granska och utvärdera kvaliteten på den biblio-
grafiska databasen Historical Abstracts. För databaser är återvinnande av rele-
vant information centralt. Av den orsaken är det av vikt att innehållet är korrekt 
i fråga om bibliografiska poster, ämnesord och abstracts, men det är också av 
betydelse att databasen är enkel att använda och att exempelvis sökformulären 
är av god kvalitet. 

För bedömning av kvalitet behövs riktlinjer och det finns olika kriterier för 
detta att använda sig av. I denna uppsats beskrivs två olika huvudteorier med 
kvalitetskriterier inom de valda undersökningsområdena. 

Min undersökning är indelad i två delar. I den första delen utvärderas an-
vändbarheten och användargränssnittet och i den andra delen undersöks inne-
hållet i databasen. 

Frågeställningarna är om Historical Abstracts har hög kvalitet i fråga om 
användbarhet, om användargränssnittet är kvalitetsmässigt och om innehållet 
är av hög kvalitet. 

De teoretiska utgångspunkter jag utgår ifrån är hämtade från Jakob Nielsen 
och Péter Jacsó. Nielsen har utvecklat teorier om hur kvaliteten på användar-
gränssnitt bör vara. I den heuristiska metoden han använder ingår ett antal rikt-
linjer för design av användargränssnitt. Metoden går ut på att ifrån angivna 
riktlinjer definiera användbarhetsproblem för att sedan kunna förbättra gräns-
snittet. Jacsó har utvecklat teorier om kvalitetsutvärdering av innehållet i data-
baser. Man undersöker till exempel kvaliteten på ämnets omfattning, den bib-
liografiska posten, ämnesorden och abstracts. Den metod Jacsó använder inne-
bär att man genom interaktion med systemet bl.a. utför testsökningar. I under-
sökningen följer jag både Nielsens och Jacsós metoder. Genom olika tester och 
observationer utvärderas databasens kvalitet. 

Resultatet av undersökningen visar att Historical Abstracts är en bibliogra-
fisk databas av hög kvalitet. Den första delundersökningen visar att databasen i 
stora drag följer Nielsens teorier om bra design för användargränssnitt. Trots 
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en del mindre avvikelser är kvaliteten hög vad gäller användbarheten och an-
vändargränssnittet i Historical Abstracts. Den andra delundersökningen visar 
att databasen i stort följer Jacsós kvalitetskriterier. Trots en del mindre inkon-
sekvenser även i detta fall, är innehållet i Historical Abstracts av hög kvalitet.  
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