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Inledning 

It's about the user, stupid. While we were focused on crafting integrated library 
systems that served our needs, our users got left behind. Is it any wonder that they can't 
understand why our systems aren't as easy to work with as Amazon?1

 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har det forskats mycket kring 
information retrieval-system (IR-system) och de som använder dessa system. 
Internationellt sett har detta haft en stark anglosaxisk prägel, vilket medfört att 
forskningsfältet varit kraftigt inriktat mot mer tekniskt orienterade frågor.2 I 
slutet på 70-talet skedde vad som skulle kunna kallas för ett paradigmskifte. 
Intresset vändes från själva IR-systemen till de som använde IR-systemen.  

Även om det forskas mycket på användaren, så har dessa resultat sällan 
applicerats på utformandet av teorier kring systemen de använder, skriver 
Järvelin och Ingwersen.3 De menar på att det finns ett glapp mellan 
forskningen på hur användare beter sig vid informationsbehov, -sökande och –
användning och utformningen de IR-system de använder sig av, vilket 
påpekades av Beaulieu och Borgman redan 19964.  Det återspeglas också i 
utbildningen på BOI i Uppsala: Vi får lära oss bygga databaser och 
webbgränssnitt för dessa, men mycket lite om hur de bör utformas för 
användarvänlighet. Videke skriver i sin magisteruppsats att det är sällan 
användarna man utgår ifrån vid konstruktion av en OPAC, utan diverse 
expertgrupper.5 Det kan inte förväntas att alla OPAC-användare är vana 
                                                 
1Tennant, Roy: What I Wish I Had Known. Nedladdat från 
http://www.libraryjournal.com/article/CA6282632.html den 13 december 2005.  
2 Limberg, Louise: Att söka information för att lära; en studie av samspel mellan informationssökning 
och lärande. Borås : Valfrid, 1998, s. 26. 
3 Järvelin, K. & Ingwersen, P.: Information seeking research needs extension towards tasks and 
technology.   Information Research, 10(1) paper 212, 2004. Nedladdat från http://InformationR.net/ir/10-
1/paper212.html den 13 januari 2005. 
4 Beaulieu, Micheline och Borgman, Christine L.: A new era for OPAC research: Introduction to special 
topic issue on current research in online public access systems. Journal of the American Society for 
Information Science Volume 47, Issue 7, 1996, s. 491.  Nedladdat från 
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/57782/PDFSTART den 15 mars 
2006. 
5 Videke, Ola: En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv. Magisteruppsats i BoI vid 
Bibliotekshögskolan, 2001, s. 1. Nedladdat från http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2001/01-80.pdf den 
13 december 2005.  
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datoranvändare och det är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av 
en webb-baserad bibliotekskatalog. Liknande tongångar återfinns i IFLA:s 
första utkast till rekommendationer vid utformning av OPAC:er.6 Även i 
Kulturrådets rapport Porträtt av bibliotekets prioriterade målgrupper efterlyser 
användarna en mer enkel och lättanvänd OPAC.7 Hur står det då till med 
Uppsala stadsbiblioteks OPAC? Vad tycker användarna? 

                                                 
6 IFLANET: Section on Cataloguing: World-Wide Review of "Guidelines for OPAC Displays". 
November 24, 1998, s. 4. Nedladdat från http://www.ifla.org/ifla/VII/s13/guide/opac-d.pdf  den 16 
januari 2006. 
7 Rapport från projektet ”Porträtt av bibliotekets prioriterade målgrupper” Stockholms stadsbibliotek 
2002–2003, s. 48. Nedladdat från www.kulturradet.se/ovfiles/biblioteksrapport_.pdf den 13 december 
2005. 
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Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet går jag igenom syftet med uppsatsen, de frågeställningar jag 
arbetar efter samt varför jag anser ämnet vara viktigt. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Uppsala stadsbiblioteks OPAC 
utefter IFLA:s8 riktlinjer för hur ett användarvänligt webb-baserat 
användargränssnitt bör utformas. Detta syfte har sitt ursprung i, utöver 
ovanstående fakta, att jag efter flera år som biblioteksmedarbetare börjat 
fundera lite djupare kring OPAC:ens utformning. Min hypotes är att 
sökverktygets nuvarande gränssnitt inte är utvecklat med användarnas bästa i 
åtanke. Terminologi, val av utformning och funktioner sätter upp hinder för 
användaren istället för att fungera som ett hjälpmedel. Med tanke på att 
folkbiblioteken, enligt Bibliotekslagen9, ska vara till för alla, så ställer det höga 
krav på att OPAC:en fungerar för dessa ”alla”, oavsett datorvana. Resultatet av 
gränssnittsanalysen kompletteras med intervjuer med OPAC-användare på 
biblioteket för att undersöka vad användarna anser vara viktiga egenskaper hos 
en OPAC samt deras upplevelser av att använda OPAC:en.  

Frågeställningar 
För att ta reda på hur det befinner sig med OPAC:en och dess användare har 
jag konstruerat följande frågeställningar som ska hjälpa mig att generera den 
kunskap jag är ute efter:   

• Vilka kriterier finns det för att ett webbgränssnitt ska anses vara 
användbart? 

                                                 
8 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays: Guidelines for Online Public Access Catalogue 
(OPAC) Displays. September 30, 2003 Draft for Worldwide preview. Nedladdat från 
http://www.ifla.org/VII/s13/guide/opacguide03.pdf  den 13 januari 2006. 
9 Bibliotekslagen. Nedladdat från http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm den 7 december 2005. 
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• Uppfyller det undersökta webbgränssnittet dessa kriterier? 

• Hur upplever användarna webbgränssnittet? Vad tycker de är bra 
respektive dåligt med det? 

 
Jag anser detta vara viktig kunskap eftersom OPAC:en ska vara ett verktyg 

som hjälper användaren att navigera och hitta bland all information som 
biblioteket tillhandahåller, såväl fysiskt som virtuellt. Detta verktyg ska kunna 
användas utan att användaren ska behöva behärska mer än grundläggande 
datorkunskaper. 
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Avgränsning: val av bibliotekssystem och användargrupp 
Följande text beskriver hur jag valt att avgränsa min undersökning. 

Det finns ett antal olika bibliotekssystem i bruk inom bibliotekssfären i 
Sverige och internationellt, och just därför gör jag inte heller några som helst 
anspråk på att genomföra en heltäckande undersökning. Mitt val av system är 
BOOK-IT som levereras av Axiell. BOOK-IT används idag på 199 bibliotek 
och bygger på deras tidigare system BTJ 2000.10 Systemet är, enligt Axiell, 
utvecklat och utvecklas i nära samarbete med användar- och referensgrupper. 
De erbjuder även utbildning i BOOK-IT och blir således inte bara 
systemleverantör.    

Anledningen till att jag valt deras OPAC är att det är det system som 
Uppsala Stadsbibliotek köpt in och att jag därmed får lätt tillgång till de som 
använder systemet. Samtidigt så vore det intressant för en undersökning av det 
här slaget att just analysera ett gränssnitt som jag inte är så bekant med, men 
det anser jag får bli en annan uppsats.  

Jag har även valt att avgränsa undersökningen av webbgränssnittet till de 
mest grundläggande funktionerna eftersom jag anser att de är de  
beståndsdelarna som definierar en OPAC, det vill säga utgör grunden i en 
Online Public Access Catalog. Dessa identifierar jag som sökfunktionen, 
träfflistan, den enskilda katalogposten samt hjälpfunktionen. Dessa fyra 
tillämpningar är de som hjälper en användare att kunna finna information, att 
se var den finns tillgänglig samt att erbjuda sökhjälp ifall det skulle behövas. 
Det är även dessa OPAC-funktioner som kan användas utan krav på inloggning 
med lånekortsnummer och pinkod.  Eftersom mitt fokus ligger på att 
biblioteket ska vara till för alla och att användarna därmed inte ska behöva 
behärska mer än grundläggande kunskaper i datorhantering har jag medvetet 
valt att inte inkludera de mer avancerade sökinställningarna, Avancerad 
sökning och Indexsökning,  som kan göras i OPAC:en, i denna uppsats. 

Då jag ska utföra en del av min undersökning på plats på ett folkbibliotek 
så bör ju undersökningens målgrupp bli alla som besöker biblioteket. Detta 
säger ju sig självt vara en alldeles för vid användargrupp som knappast ryms 
inom tidsramen för uppsatsen. Därför har jag valt att avgränsa de som jag ska 
undersöka till de faktiska användarna av OPAC:en på det fysiska biblioteket. 

                                                 
10 www.Axiell.se. Nedladdat från http://www.axiell.se/website/bookit/referenser.htm den 26 januari 
2006. 
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Tanken med avgränsningen är att fånga in användare med olika kunskapsnivå 
vad gäller datoranvändning, även om det finns en viss risk för att de som 
använder sig av OPAC:en på biblioteket har relativt god hand med datorer. 
Men likväl finns det lika stor möjlighet för att användare som väljer att 
använda OPAC:en för första gången fångas upp också. 

En av frågorna i frågeställningen berör hur användarna upplever OPAC:en. 
Det vore intressant att även få reda på vilka skäl de som inte använder den 
datoriserade katalogen uppger. Däremot så anser jag att det tyvärr faller utanför 
undersökningens tidsram eftersom det är de faktiska användarna jag vill åt. 

 8



 

Forskningsöversikt 

Inledning 
Det här stycket ger till att börja med en kort översikt av bibliotekskatalogens 
utveckling från kortkatalog till OPAC via cd-rom. Vidare går jag igenom 
forskning som har med mitt ämnesområde att göra och slutligen ges en 
presentation av den världsomspännande organisationen IFLA.  

OPAC  

Historik   
När föregångaren kortkatalogen förvandlades till OPAC uppstod en speciell 
sorts kommunikation mellan användare och datorer. Från att tidigare ha stått 
och bläddrat bland gulnade kort i en fysisk katalog, introducerades för 
användaren de första datoriserade katalogerna i mitten på 1970-talet.11 Dessa 
OPAC:er hade till en början mindre funktionalitet än kortkatalogen. Försök 
med elektroniska kataloger hade påbörjats redan på 1960-talet, men det var inte  
förrän en bit in på 1980-talet som de dök up på folkbiblioteken.12 Från att ha 
haft textbaserade gränssnitt blev det i mitten av 1990-talet allt vanligare med 
grafiska webb-baserade gränssnitt.13 I och med att Internet blev allt mer 
tillgängligt för allmänheten samt att OPAC:en integrerades med bibliotekens 
hemsidor så fanns det en OPAC på de flesta bibliotek  mot slutet av 1990-
talet.14 Dagens OPAC bygger alltså på gårdagens kortkatalog. Själva termen 
OPAC myntades av biblioteks- och informationsvetenskapsprofessor Charles 

                                                 
11 Beaulieu och Borgman, s. 491. 
12 Videke, s. 5. 
13 Wikipedia.org: OPAC. Nedladdat från http://en.wikipedia.org/wiki/OPAC den 24 januari 2006. 
14 Babu, B Ramesh och O'Brien, Ann: Web OPAC interfaces: an overview. Electronic Library, vol. 18, 
no. 5, 2000, s. 316.  Nedladdat från 
http://www.swetswise.com.ezproxy.its.uu.se/eAccess/viewToc.do?titleID=65798&yevoID=747902  
den 24 januari 2006. 
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Hildreth vid  National Council on Library Resources Online Catalog Survey 
Study:s första möte 1981, trots att han inte var officiellt inbjuden att deltaga.15  

Tidigare forskning 
Vid en djupare granskning av forskningen kring webb-baserade 
bibliotekskataloger och de som använder dem presenteras en disparat bild av 
hur forskningssituationen ser ut. Babu och O’Brien skriver i sin artikel Web 
OPAC interfaces: an overview, att trots att OPAC:en blir allt vanligare så råder 
det en brist på utvärdering av såväl system som användare.16 Sridhar menar på i 
samma publikation, Electronic Library, fast fyra år senare att OPAC:erna blivit 
grundligt undersökta sedan tidigt på 1980-talet.17 Borgmans uppmärksammade 
artikel Why are Online Catalogs Hard to Use? Lessions Learned from 
Information Retrieval Studies ger en fingervisning om hur forskningsfältet såg 
ut i mitten av 1980-talet.18 Redan då hade skillnaden mellan onlinekataloger, 
t.ex. de som används på bibliotek, och rena bibliografiska retrievalsystem, t.ex. 
Medline, bli allt otydligare trots att de utvecklats oberoende av varandra. 
Denna konvergens, menar Borgman, kan inte bortses från inom IR-forskningen 
eftersom undersökningar på systemen var för sig kommit fram till liknande 
slutsatser. Mycket riktigt visar också hennes litteraturstudie att  det är inte 
katalogsystemet som avgör ifall användarna stöter på svårigheter, tvärtom. Det 
är samma problem med samma orsaker, oavsett system, som användarna stöter 
på i bägge miljöer. Huvudorsaken till att onlinekatalogerna är svåra att använda 
är att de utformats utan tillräcklig kunskap om hur de som använder dem går 
tillväga när de söker efter information. Hon avslutar artikeln med att sia om en 
framtid då vi lärt oss tillräckligt mycket om användarnas beteende för att på så 
sätt kunna utforma IR-system som är tillgängliga för alla som väljer att 
använda sig av dem. Borgman gör 10 år senare en parafras  på sin artikel, 

                                                 
15 BUBL Information Service, Centre for Digital Library Research, Strathclyde University, Glasgow, 
Scotland. Nedladdat från http://www.bubl.ac.uk//archive/lis/opac/opachi21.htm den 24 januari 2006. 
16 Babu och O’Brien, s. 316. 
17 Sridhar, M.S.: OPAC vs card catalogue: a comparative study of user behaviour. Electronic Library, 
vol. 22, no. 2, 2004, s. 175. Nedladdat från 
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.its.uu.se/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hd
Action=lnkpdf&contentId=862053 den 24 januari 2006. 
18 Borgman, Christine L.: Why are Online Catalogs Hard to use? Lessons Learned from 
Information-Retrieval Studies. Journal of the American Society for Information Science, vol. 37, issue 6, 
1986, ff. 387-400.  Nedladdat från http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-
bin/fulltext/10016889/PDFSTART den 26 januari 2006. 

 10

http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/10016889/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/10016889/PDFSTART
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.its.uu.se/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=862053
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.its.uu.se/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=862053
http://www.bubl.ac.uk//archive/lis/opac/opachi21.htm
http://www.bubl.ac.uk//archive/lis/opac/opachi21.htm
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.its.uu.se/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=862053
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.its.uu.se/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=862053
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/10016889/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/10016889/PDFSTART


 

denna gång döpt till Why are Online Catalogs Still Hard to Use?.19 Situationen 
har inte förändrats nämnvärt; onlinekatalogerna är fortfarande svåra att 
använda, de är fortfarande inte utformade efter användarnas sökvanor. 
 
Jag finner en liknande begäran om vikten av kombinerade forskningsresultat 
hos Järvelin och Ingwersen, vilka jag nämnde i inledningen. De menar på att 
forskningen om systemen måste närma sig den användarcentrerade forskningen 
och vice versa.20 På så sätt skulle en bättre helhetsbild av kunskap kring 
OPAC:en och användarna genereras.  

Mirja Berggren jämför i sin magisteruppsats, OPAC på Internet: 
möjligheter på sökning för skönlitteratur, fem bibliotekskataloger med en 
nätbokhandel.21 Hennes frågeställningar kretsar kring ifall bibliotekskatalogen 
följt med sin tid och anpassats utefter det gränssnitt som finns hos 
amazon.com. Undersökningen är genomförd som en kvalitativ studie av fem 
OPAC:er, varav Axiells BOOK-IT är en. Huvuddragen i slutsatsen blir att 
nätbokhandeln är bättre på att bl.a. erbjuda mervärde vid sökningar i beståndet, 
det är lättare att avgränsa vilken typ av litteratur som eftersöks (skön-, fack- 
osv.) samt att möjligheten att browsa beståndet ges, vilket endast ett 
bibliotekssystem erbjöd vid tidpunkten för undersökningen. ”Resultaten visar 
att bibliotekskataloger inte släppt principerna från kortkatalogens tid helt men 
förnyelse och utveckling har dock skett”, fortsätter hon och syftar på fält för 
fritextsökning.22 Jens Annmark gör en liknande undersökning, fast med den 
skillnaden att istället för att jämföra sökningar på böcker så använder han sig 
av sökningar efter musik på cd-skiva.23  Bibliotekssystemet ifråga är GOTLIB 
och han kommer även fram till liknande slutsatser. Hans forskningsfokus ligger 
på katalogposterna och hur de skiljer mellan en OPAC och en webb-baserad 
butik.

                                                 
19 Borgman, Christine L.: Why are Online Catalogs Still Hard to Use? Journal of the American Society 
for Information Science, vol. 47, issue 7, 1996, ff. 493-503.  Nedladdat från 
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/57783/PDFSTART den 26 januari 
2006. 
20 Järvelin och Ingwersen. 
21 Berggren, Mirja: OPAC på Internet: möjligheter för sökning på skönlitteratur. En jämförelse mellan en 
bokhandel på Internet och fem OPACs. Magisteruppsats i BoI vid Bibliotekshögskolan, 2002, s. 6. 
Nedladdat från http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2002/02-62.pdf den 25 januari 2006. 
22 Berggren, s. 62. 
23 Annmark, Jens: Organisation av populärmusik online – En komparativ studie av ett folkbiblioteks 
OPAC och en e-butiks online-katalog. Magisteruppsats i BoI vid Bibliotekshögskolan, 2005. Nedladdat 
från http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2005/05-45.pdf den 26 januari 2006. 

 11

http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2005/05-45.pdf
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2002/02-62.pdf
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/57783/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/cgi-bin/fulltext/57783/PDFSTART
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2002/02-62.pdf
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2005/05-45.pdf


 

IFLA 
IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, är 
en världsomspännande oberoende organisation med 1700 medlemmar i 150 
länder.24 IFLA startades 1927 i Glasgow och arbetar idag för att bl.a. främja 
forskning, samarbete, utveckling och diskussion inom bibliotekssfären.25 
Medlemskap kan tecknas av biblioteksföreningar, bibliotek samt enskilda 
personer.26  

Anna Persson beskriver i sin uppsats En studie av IFLA/ALP:s 
utvecklingsarbete i tredje världen27 IFLA:s, vad hon kallar för, komplexa 
organisation. Hon liknar strukturen vid en pyramid med de styrande organen 
Executive Board, Professional Board och Publication Board i toppen.  Under 
dessa finns åtta stycken divisioner, av vilka en är Division of Bibliographic 
Control. Divisionen består av 14 medlemmar från lika många länder.28 Det var 
även denna division som bildade Task Force on Guidelines for OPAC Displays 
vid IFLA:s konferens 1997 i Köpenhamn. Syftet var att utarbeta en guide med 
riktlinjer och rekommendationer för hur OPAC:er bör utformas. Det första 
utkastet av guiden utkom mot slutet av följande år och  sändes därpå ut på 
remissrunda för kommentering.29 Den upplaga som jag använder mig av är den 
senast reviderade som publicerades 30 september 2003. 

IFLA:s riktlinjer 
Riktlinjerna och rekommendationerna som IFLA publicerat är tänkta att kunna 
användas på vilken typ av katalog som helst, oberoende av gränssnitt och 
teknik.30 Fokus ligger på hur kataloginformation presenteras för användaren i 
en OPAC och hur denna information kan göras så lättillgänglig som möjligt. 
Förhoppningen är att ifall dessa rekommendationer implementeras i 
systemutveckling runt om i världen så kommer användarna att kunna röra sig 

                                                 
24 IFLANET: About IFLA. Nedladdat från http://www.ifla.org/III/index.htm den 13 januari 2006. 
25 IFLANET: More about IFLA. Nedladdat från http://www.ifla.org/III/intro00.htm den 16 januari 2006. 
26 IFLANET: IFLA Membership Information. Nedladdat från http://www.ifla.org/III/members/index.htm 
den 13 januari 2006.  
27 Persson, Anna: En studie av IFLA/ALP:s utvecklingsarbete i tredje världen. Magisteruppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan 2004:5, s. 17. Nedladdat från 
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2004/04-05.pdf  den 13 januari 2006. 
28 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays: Guidelines for Online Public Access Catalogue 
(OPAC) Displays. September 30, 2003 Draft for World wide preview, s. 2 f. Nedladdat från 
http://www.ifla.org/VII/s13/guide/opacguide03.pdf   den 15 januari 2006. 
29 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays: Guidelines for Online Public Access Catalogue 
(OPAC) Displays. s. 6. 
30 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, s. 7. 
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fritt mellan olika OPAC-system oberoende av ifall de använt just den OPAC:en 
tidigare. 

Jag kommer nu att presentera de principer ur guiden vilka jag anser vara 
relevanta och som jag ämnar att använda mig av i min undersökning. Jag har 
delat upp principerna i två huvudgrupper med underrubriker: 

I. Användarprinciper 
II. Innehålls- och sorteringsprinciper 

Följande punkter behandlar hur användarens behov bemöts och pekar på att 
utformningen av gränssnittet bör utgå ifrån generella riktlinjer för 
användarvänlighet i samband med hur information presenteras på dataskärmar.  

I. Användarprinciper 
 
A. Gränssnittet bör vara konsekvent utformat vad gäller terminologi, 

layout, fonter och färger. Generella riktlinjer för utformande av  
gränssnitt bör iakttas.  

B. Visa tydligt för användaren var den befinner sig, hur den kom dit, hur 
återvända till förra skärmbilden. Kontextualisera sökningen genom att 
markera aktuella söktermer i träfflistor. 

C. Använd grafik på ett meningsfullt sätt. Symboler bör vara av standard 
och så intuitiva som möjligt. Symbolerna bör även ha en tydlig text som 
beskriver vad den har för funktion, t.ex. en bild på ett hus med texten 
”hem”.  

D. Gör på ett tydligt sätt skillnad på klassificeringskod och faktisk fysisk 
hyllplacering. 

E. Tillhandahåll hjälpfunktioner som är kontextkänsliga. Hjälpfunktionen 
bör alltså gälla för den aktuella skärmbilden som användaren har 
framför sig. Felmeddelanden bör vara tydligt förklarade samt med en 
specifik instruktion om hur man ska göra för att gå vidare.  

F. Förutsätt inte att användaren är förtrolig med biblioteksterminologi och 
standarder, använd ett naturligt språk i menyer, träfflistor och 
hjälpskärmar. Undvik jargong. 

G. Möjliggör för användarna att hitta, identifiera, välja och få tag på 
dokument genom att formulera en fråga bestående av ett enda attribut 
eller genom en kombination av dessa. Med attribut menas i det här 
fallet t.ex. titel, namn, nyckelord. 

H. Utformandet av OPAC:en bör utgå ifrån användarnas språk, så att de 
kan hitta det de eftersöker med ord som de kan. 
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I. Språket i gränssnittet bör vara på det eller de språk som officiellt 
används i det aktuella samhället. Möjliggör för användaren att byta till 
ett passande språk. 

II. Innehålls- och sorteringsprinciper 
A. Erbjud även tillgång till komplett katalogpost för de användare som 

så önskar. 
B. Om sökningen resulterat i noll träffar så bör användaren få hjälp via 

skärmen om hur den ska gå vidare. Ge tips om hur frågan kan 
omformuleras, kontextualisera sökningen genom att behålla 
sökfrasen/-ordet i den aktuella skärmbilden: din sökning på 
bananer gav inga träffar. Ifall användaren sökt på en mening som 
genererat noll träffar så  bör de enskilda ordens träffar presenteras. 
Ge förslag på liknande sökningar och de hjälpavsnitt som finns 
tillgängliga för den aktuella händelsen. 

C. I träfflistan bör träffarna arrangeras efter relevans i förhållande till 
sökningen. Ifall det förekommer poster i träfflistan som är på fler än 
ett språk, sortera träffarna då med gränssnittets språk som mest 
relevanta. 

D. Användaren bör få tillgång till att sortera träfflistan efter eget 
bevåg; kronologiskt, alfabetisk, medietyp osv.   

E. Det bör vara möjligt att navigera mellan olika typer av poster. T.ex. 
att kunna klicka på ett författarnamn på en enskild post och på det 
sätt få fram samtliga titlar om, av och med den författaren. 

F. Länka till informationsresurser utanför katalogen där sådant finns 
tillgängligt. 

I riktlinjernas första punkt (I.A) står det att generella riktlinjer för utformande 
av gränssnitt bör följas. Eftersom jag saknar mer specifika direktiv 
kompletterar jag riktlinjerna med Nielsens31 och Nygrens32 rekommendationer 
om hur olika slags länkar bör utformas. Att kunna länka samman olika slags 
dokument är hypertextens grundfunktion.33 Eftersom en webb-baserad 
                                                 
31 Nielsen, Jakob: Designing web usability: The practice of simplicity. Indianapolis, Ind. : New Riders, 
1999 (tr. 2000), passim. 
32 Nygren, Else: Grafiska användargränssnitt, några tips. Rapport från Institutionen för 
informationsteknologi, Uppsala universitet, 1997. Nedladdat från 
http://www.it.uu.se/research/hci/publications/papers/60/60.pdf den 2 mars 2006. 
33 Beekman, George och Rathswohl, Eugene J.: Computer Confluence: Exploring tomorrow's technology. 
Prentice Hall, New Jersey, 2003, s. 16. 
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bibliotekskatalog är till för att bistå användaren vid sökningar är det viktigt att 
hypertextlänkarna inte försvinner utan att de är tydligt utformade efter 
generella riktlinjer. 

III. Länkar 
A. Länkar bör vara tydligt urskiljda från vanlig text, t.ex. genom att vara 

understrukna eller genom att använda en annan (standard-)färg på 
länktexten. 

B. Det bör finnas en förklarande text om vad användaren kan förvänta sig 
vid klickandet på en länk. 

C. Använd länktitlar (tool-tip) för att beskriva länken ifall det inte finns 
utrymme för en förklarande text. 

D. Om länken leder till en extern webbplats bör användaren få reda på det 
innan länken klickas. 

E. Ifall ikoner används för länkar är det bra om det finns en förklarande 
text till ikonen. 

F. Ikonen bör vara enkel och inte innehålla för mycket detaljer. 
G. Ikonerna bör alltid ligga på samma plats på skärmen och vara 

grupperade i logiska grupper. 
H. Det är bra om ikonen har ett normalutseende, samt ett annat när den är 

vald. 

Sammanfattning 

Riktlinjer och rekommendationer har tagits fram för att göra det lättare för 
användare att bruka verktyget, i detta fall en webb-baserad bibliotekskatalog. 
Dessa riktlinjer och rekommendationer utgår ifrån att vissa bevisat fungerande 
sätt att formge funktioner och utseende i webb-baserade applikationer 
förbättrar användbarheten hos verktyget. Nu går vi vidare till kapitlet om de 
teoretiska utgångspunkterna.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Inledning 
Frågeställningarna som jag arbetar efter handlar bl.a. om vilka kriterier det 
finns för att webbgränssnitt ska anses vara användarvänliga. Ett genomgående 
tema som dyker upp i dessa kriterier är att gränssnittet ska göra det så enkelt 
som möjligt för användaren att arbeta med verktyget och inte sätta upp nya 
hinder. Allwood påpekar mycket riktigt sin bok Människa - datorinteraktion : 
ett psykologiskt perspektiv att ”poängen med att använda datorer är att det skall 
bli lättare att utföra den uppgift vi förutsatt oss att utföra”.34  Nielsen skriver i 
Usability Engineering att användargränssnitt bör vara så förenklade som 
möjligt.35 Varje nytt skärmobjekt innebär ytterligare ett objekt att lära sig, 
ytterligare ett objekt att missförstå samt ytterligare ett objekt som medför att 
användaren måste undersöka ifall det är det som kommer att leda till det som 
eftersöks. Ifall ett verktyg är svårt att använda, d.v.s. att en webbsida är svår att 
förstå sig på, så går användaren vidare till andra sidor som erbjuder liknande 
information som eftersöks.36  

Men med en webb-baserad bibliotekskatalog erbjuds inga fullgoda 
alternativ. Tjänsten är högst situationsbunden; användaren är ofta ute efter 
speciell bok på ett speciellt bibliotek. Alternativet kan då bli att användaren 
vänder sig till en webb-bokhandel och köper boken istället just för att de har ett 
mer användarvänligt gränssnitt. 

                                                 
34 Allwood, Carl Martin: Människa - datorinteraktion : ett psykologiskt perspektiv. Lund : 
Studentlitteratur, 1991, s. 10. 
35 Nielsen, Jakob: Usability Engineering. Boston : Academic Press, 1993, s.115. 
36 Nielsen, 1999 (tr. 2000), s. 10. 
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Zipfs princip om minsta ansträngning 
George Kingley Zipf var en amerikansk lingvist och filolog som studerade 
förekomsten av statistiska variabler i olika språk.37 Han menade på att ett litet 
antal ord i ett språk förekom väldigt ofta, medan de flesta ord förekom sällan. 
Detta, menade Zipf, beror på principen om minsta ansträngning. 1949 
publicerades hans bok Human Behaviour and the Principle of Least Effort. I 
den argumenterar Zipf för att principen om minsta ansträngning är det som styr 
allt mänskligt beteende, såväl individuellt som kollektivt.38 Människan agerar 
alltså efter det val som innebär minst ansträngning. Det finns en del forskare 
som ställt sig frågande till att  principen skulle ha så stark genomslagskraft som 
Zipf menar. Samtidigt så finns det många undersökningar som bekräftar Zipfs 
idéer, av vilka jag presenterar ett urval nedan. 

Zipf och harmonic distributions 
Exempel på det mönster som Zipf  påtalar i sin teori uppkommer i James 
Joyces bok Odysseus enligt Donald O. Case.39 Det 10:e vanligaste ordet i 
romanen förekommer 2653 gånger, det 100:e vanligaste 265 gånger och det 
1000:e vanligaste 26 gånger. I det här sammanhanget dyker siffran 26 upp som 
konstant. När den Nordamerikanska befolkningen räknades 1930 visade sig ett 
liknande icke slumpmässigt mönster. Av de 50 mest befolkade städerna hade 
den näst största staden en befolkningsstorlek som motsvarade hälften av den 
mest befolkade. Den tredje största hade en tredjedel o.s.v. ända ner till den stad 
som var sist i listan.  Zipf kallade detta förhållande för harmonic distributions40 
och menade på att oavsett vilken form individens distribution av resurser än 
tar, det må vara antalet ord i ett dokument, eller antalet dokument inom ett visst 
område, så uppkommer detta mönster. Anledningen till det är då enligt Zipf att 
människan allokerar, d.v.s. fördelar, sina resurser för att minska 
ansträngningen. Dessa harmoniska förhållanden kan exemplifieras med 
undersökningar av dokumentanvändning där 20% av dokumenten står för 80% 
av användningen, såväl på bibliotek som i företagens dokumentsamlingar. 
Information som andra har använt är alltså lättare att ta till sig  än att leta upp 
helt ny information själv. 

                                                 
37 Wikipedia: Zipf. Nedladdat från http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf den 19 januari 2006.  
38 Herzel, Dorothy H.,: “Bibliometrics, History of the development of ideas in.” I Kent, Allen (red.) 
Encyclopedia of library and information science. Vol. 42, New York: Dekker, 1987, ff. 182.  
39 Case, Donald O.: Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and 
behavior. San Diego, Calif. : Academic Press/ Elsevier Science, 2002, ff. 140. 
40 Hädanefter använder jag min egen översättning av begreppet: harmoniska förhållanden. 
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 För att stärka teorin ytterligare så tar Case upp ett ofta citerat exempel av 
när människor faller till föga för principen om minsta ansträngning: istället för 
att själv söka reda på ifall nya rapporter har publicerats så frågar specialisten 
sin kollega.41  Zipfs teori tyder på att den som söker efter information tenderar 
att minimera sina ansträngningar för att erhålla  denna information och nöja sig 
med den, även om det i slutändan medför att informationen är av lägre kvalitet 
eller kvantitet. 

Charles Hildreth har genomfört undersökningar med fokus på just 
användare av webb-baserade OPAC:er.42 Han fann att de flesta användarna 
överskattade resultatet av sökningarna, d.v.s. att de ansåg att resultaten som 
sökningarna gav var tillfredsställande även om de inte motsvarade 
målsättningen.  

Användbarhet och användarvänlighet 
Inom forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) antas ett 
psykologiskt perspektiv på människans interaktion med datorer. Följande 
stycke presenterar de områden med inriktning på användbarhet och 
användarvänlighet vilka jag avser att teoretiskt bygga min undersökning på. 

Allwood, som jag nämnde i början av teorikapitlet, skriver att datorn ska 
hjälpa oss att höja vår produktivitet.43 Därför är det viktigt att datorn, eller 
programmet, fungerar så som vi vill att vi ska fungera. Människor är 
mångfaldigt flexiblare än datorer, med den följden att fungerar inte datorn så 
som vi förväntat oss att den ska göra så är det mycket möjligt att vi inte bryr 
oss om att ta hjälp av den. Funktionalitet är däremot inte allt, verktyget måste 
även ha god användbarhet. Användbarhetsförespråkaren Jakob Nielsen 
definierar användbarhet som en kvalitetsindikator på hur lättanvänt ett 
användargränssnitt är.44 Han listar fem viktiga komponenter som visar på 
lättanvändhet:  

• det ska vara lätt att använda gränssnittet även vid en första gång,  
• det ska vara effektivt att använda efter en inlärningsperiod,  

                                                 
41 Case, s. 142. 
42 Hildreth, Charles R.: Accounting for users' inflated assessments of on-line catalogue search 
performance and usefulness: an experimental study.  Information Research, 6(2), 2001. Nedladdat från 
http://InformationR.net/ir/6-2/paper101.html den 23 januari 2006. 
43 Allwood, s. 10. 
44 Jakob Nielsen's Alertbox, August 25, 2003: Usability 101: Introduction to Usability. Nedladdat från 
http://www.useit.com/alertbox/20030825.html den 27 januari 2006.  
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• det ska vara lätt att komma ihåg gränssnittets funktioner även vid 
sporadiskt bruk,  

• graden av fel, d.v.s. hur lätt eller svårt det är att återhämta sig från dessa  
• och slutligen  belåtenhet med gränssnittets utseende. 
Allwood påpekar att det finns ingen enhällig definition av användbarhet 

och menar på att det är en interaktiv egenskap.45 Den definition han använder 
sig av är lik Nielsens: 

Detta innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i 
användningssituationen och dessa egenskapers samverkan. 

Användbarheten består av fyra huvudegenskaper: anpassning, acceptans, 
användarkompetens och användarvänlighet.  

Anpassning, menar Allwood, är hur väl programfunktionerna är utformade 
för de uppgifter användaren försöker lösa. Detta kan vara lättare att förverkliga 
med program som är utvecklade för ett speciellt syfte eller en uppgift, t.ex. som 
i mitt fall en OPAC, då det är mycket lättare att förutse på vilket sätt 
programmet kommer att användas för att lösa dessa uppgifter. En OPAC:s 
huvudsyfte är att fungera som ett verktyg för användaren att ta reda på var 
information som eftersöks finns att tillgå. Denna uppgift bör då göras så enkel 
som möjligt för användaren.46

Acceptans innebär hur pass motiverade programmets användare är. Ifall 
användarna saknar tillräcklig motivation kan det bli så att de aldrig lär sig att 
använda det eller helt och hållet låter bli att använda det trots att de behärskar 
det. I slutändan, skriver Allwood, finns även  den risken att när programmet väl 
används, så sker det på ett slarvigt och oengagerat sätt.  

Att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att 
kunna använda systemet, faller in under användarkompetens. Det här är en 
punkt som bör problematiseras ur ett OPAC-perspektiv. Allwood utgår från 
användare av applikationsprogram i  sammanhang där det finns möjlighet för 
arbetsgivare att utbilda personalen/användarna när ett nytt system tas i bruk 
och menar att ”detta kräver en effektiv utbildning på systemet”47. Visst är det  
möjligt att anordna utbildning för hur en OPAC används, men samtidigt så 
anser jag att ett verktyg som vänder sig till alla, oavsett datavana, ska vara så 
pass lättanvänt och intuitivt att det inte ska behövas utbildning för att söka 
                                                 
45 Allwood, ff. 10. 
46 Nielsen, 1999(2000), s. 380. 
47 Allwood, s. 13. 
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information med hjälp av det. Allwood exemplifierar även med olika slags 
utbildningssituationer, vilket klargör att det är mer avancerade program i 
produktionsmiljö som han syftar på.48 Exempel på detta kan vara t.ex. 
ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och databasprogram.  

Slutligen så kommer vi till den sista punkten, användarvänlighet. Likt 
användbarhet, så finns det ingen enhällig definition på användarvänlighet. 
Användarvänlighet blir ibland ett begrepp  som används för att beskriva något 
som ska ge positiva signaler, att uppfattas som bra, då det är svårt att 
argumentera emot själva ordet användarvänlighet.  Margolis skriver så tidigt 
som 1996 i Random House Personal Computer Dictionary att 
användarvänlighet är ett viktigt begrepp, men att det har blivit så missbrukat 
och överanvänt att det snarare blivit en kliché.49 Som exempel kan nämnas 
Maria Langens bok Drömwebben. I den finns bl.a. återgivet samtal med ett 
tjugotal webbansvariga personer från olika företag och organisationer. Här 
förekommer användarvänlighet på 25 sidor av 174 enligt registret, utan någon 
klar och tydlig definition av begreppet, trots att de benämns vara experter inom 
sitt område.50   

Allwood däremot menar på att användarvänlighet består av ett antal olika 
aspekter.51 Jag ska här presentera de punkter som jag anser vara väsentliga för 
min uppsats. Ett genomgående drag som finns i Allwoods begreppsdefinition 
är individualisering, att programmet ska ge stöd för användarens sätt att tänka 
och gå att anpassa till enskilda användare och deras behov och sätt att arbeta 
med verktyget. Exempel på individualisering är t.ex. att kunna välja språk och 
textstorlek i gränssnittet. Även möjligheten att kunna välja svårighetsnivå på 
innehållet som gränssnittet genererar ingår här.  

För att ett program eller gränssnitt ska kunna anses vara användarvänligt 
bör det vara tillgängligt, för det fyller ju ingen funktion ifall inte användarna 
kommer åt att använda det. Åtkomlighet innebär att användaren har tillgång till 
det aktuella programmet för att kunna använda det samt hur effektivt det går att 
förflytta sig inom programmets olika delar. Med tanke på OPAC:en så betyder 
det att användaren måste kunna komma åt den, antingen via en dator på plats i 
biblioteket, eller från en plats utanför biblioteket. När användaren väl kommit 
åt programmet så måste det gå att söka efter information med hjälp av den samt 

                                                 
48 Allwood, s. 91. 
49 Margolis, Philip E.: Random House Personal Computer Dictionary. Random House, New York, 1996, 
s. 499. 
50 Langen, Maria: Drömwebben. Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, 2004, s. 172. 
51 Allwood, s. 12. 
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att kunna klicka vidare från första sökrutan ända till posten där information ges 
om själva objektet. 

Om det skulle vara så att användaren behöver stöd för att använda 
programmet så bör det finnas tillgång till hjälp. Allwood menar på att det finns 
två huvudtyper av hjälpresurser: icke-datorbaserade och datorbaserade.52 Det är 
kvalitén på dessa som påverkar användarvänligheten. De förstnämnda 
resurserna består för det mesta av människor. Det kan vara kollegor, vänner 
eller andra personer i ens omgivning. Hit hör även tryckta pappersmanualer. 
Den andra kategorin, datorbaserade hjälpresurser,  omfattar hjälpskärmar, 
online-dokumentation, felmeddelanden samt en historikfunktion som visar på 
vilka val som gjorts fram till en viss punkt i programmet. ”Ingen människa  
läser manualer frivilligt”, skriver Nielsen i Designing Web Usability.53 Att 
skriva hjälpavsnitt till datorprogram så att användarna förstår dessa har visat 
sig vara en problematisk uppgift. När en biblioteksbesökare vänder sig till 
OPAC:ens hjälpresurs kan det bero på att det är något som inte fungerat som 
det förväntades. Då menar Allwood att hjälpen inte ska vara fylld av teknisk 
jargong som täcker in hela programmets användningsområde, vilket ofta 
upplevs som problematiskt av hjälpsökande användare.54 Texter på webben bör 
i allmänhet hållas korta och uppdelade i punkter för att öka läsbarheten55, 
hjälpfunktioner i synnerhet bör ge stöd och inte bjuda på ännu en utmaning för 
användaren. Med tanke på principen om minsta ansträngning så bör det snarare 
vara en utmaning för den som skapat hjälpresursen att göra den 
användarvänlig. 

Sammanfattning 
Kapitlet ovan går igenom de teorier som min uppsats bygger på. Zipfs princip 
handlar om att alla handlingar vi utför bygger på att vi ska behöva anstränga 
oss  så lite som möjligt. Användbarhet och användarvänlighet handlar om hur 
gränssnitt och program kan utformas för att vi lättare ska kunna nyttja dessa. 
Ett huvudperspektiv som premieras i kapitlet är att det ska vara så lätt som 
möjligt för användaren att använda programmet/gränssnittet. 

                                                 
52 Allwood,  s. 53. 
53 Nielsen, 1999(2000), s.129. 
54 Allwood, s. 58. 
55 Nielsen, 1999(2000), s. 101. 
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Material och metod 

Inledning 
I det här kapitlet går jag igenom de metoder jag valt att använda för min 
uppsats.  

Webbanalys 
För att undersöka hur OPAC:ens webb-baserade gränssnitt är utformat så 

kommer jag att genomföra en webbanalys baserad på riktlinjer för 
användarvänlighet och användbarhet. Dessa riktlinjer presenterades i kapitlet 
med titeln Forskningsöversikt. OPAC:en som jag undersöker är Uppsala 
stadsbiblioteks.56

 Begreppsmässigt är det en deskriptiv undersökning jag genomför. Patel 
och Davidson menar på att en deskriptiv undersökning fokuserar på några 
aspekter av det fenomen som är ens intresseområde.57 I mitt fall är aspekterna 
de delar,  av fenomenet OPAC:en, som användare har tillgång till utan krav på 
att vara registrerad låntagare på biblioteket: sökfunktionen, träfflistan, den 
enskilda katalogposten samt hjälpfunktionen.  Sveningsson, Lövheim och 
Bergquist påpekar också de att ”Den första infallsvinkeln i en webbplatsanalys 
handlar alltså om att närma sig webbplatsen eller webbsidan utifrån ett 
deskriptivt syfte.”58 Undersökningens första del kommer alltså att vara 
beskrivande. Som utgångspunkt för den kommer jag att använda mig av 
IFLA:s riktlinjer och rekommendationer för utformning av OPAC:er med 
tillägg av riktlinjer och rekommendationer för hur länkar bör utformas. Denna 
                                                 
56 OPAC:en finns på följande adress: 
http://bookit.uppsala.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-uaa-
e&in_password=opac-uaa-e1.  
57 Patel, Runa: Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Studentlitteratur, Lund, 1994 (tr. 2003) 2. uppl., s. 11. 
58 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus: Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för 
Internetforskning. Lund, Studentlitteratur, 2003, s. 157. 
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metod kommer att kompletteras med intervjuer med användare och deras 
attityder till OPAC:en.  

Intervju 
Det här stycket presenterar intervjufasen av undersökningen. Den är uppdelad i 
två stycken: Före och Efter. Jag har valt att presentera ämnet på följande sätt 
för att kunna föra en diskussion om för- och nackdelar med metodvalet, samt 
vad utfallet i slutändan egentligen blev. 

Före 
För att ta reda på vad användarna på biblioteket tycker om OPAC:en så ska jag 
genomföra en del av min undersökning genom att intervjua faktiska OPAC-
användare på Uppsala stadsbibliotek. Frågorna är i förväg bestämda av mig, 
svarsalternativen däremot är helt öppna. För att inte släppa kontrollen över 
frågematerialet, vilket hade varit fallet ifall jag hade valt att genomföra en 
enkätundersökning, samt för att minimera risken för bortfall, kommer jag att 
ställa frågorna till de presumtiva informanterna på plats och anteckna deras 
svar under intervjun.  

Urvalet av informanter kommer att vara delvis slumpmässigt. Jag kommer 
naturligtvis inte fråga vem som helst på biblioteket, utan de som använder sig 
av OPAC:en. Det vore även intressant att intervjua de som inte använder 
OPAC:en, men som jag skriver i stycket om hur jag avgränsat uppsatsen, så 
tillåter inte tidsramen den infallsvinkeln den här gången. 

Fördelar med den här metoden är, som jag tidigare nämnt, att jag får större 
kontroll över materialet eftersom jag själv närvarar hela tiden. Risken för 
bortfall minskar även eftersom jag inte genomför en strikt kvantitativ 
enkätundersökning genom att dela ut enkäter, utan en kvalitativ undersökning 
med hjälp av intervjufrågor, vilka jag har hand om under hela intervjutillfället. 
Mitt huvudsakliga intresse ligger inte i hur många som tycker det ena eller 
andra om OPAC:en, utan vad användarna tycker om vissa aspekter och 
egenskaper hos gränssnittet. En annan fördel med intervjuer som metod är att 
jag som forskare insamlar information som ges på andra sätt än bara genom det 
talade språket. Vad jag menar är att t.ex. kroppsspråk kan avslöja mycket om 
en informants inställning till en viss fråga. Likaså kan det uppkomma 
situationer då intervjun utvecklas till något som mer liknar ett samtal mellan 
två personer istället för en jag frågar du svarar-situation.   
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Nackdelar med intervjuer kan vara att den som intervjuar inte 
uppmärksammar vissa fallgropar vilka kan få mindre trevliga konsekvenser för 
intervjun och informationen som den ska ge. Sveningsson & al skriver att 
gemensamt för all slags forskning är att forskaren har en skyldighet att 
problematisera sin egen, likväl som deras som blir forskade på, bild av världen 
och hur den framställs.59 De menar på att det finns ett spann med två motpoler 
att förhålla sig till:  

1. Världen kan beskrivas objektivt genom experiment. 

2. Världen kan inte beskrivas objektivt, vi måste vara medvetna om 
att forskningen påverkas av allt vi vet, gör och förstår.  

I och med att jag avser att genomföra en kvalitativ undersökning så förkastar 
jag punkt nummer 1; experiment är ingenting jag kommer att genomföra, och 
framförallt så har jag svårt för att förlika mig med tanken att det är möjligt att 
beskriva ett fenomen objektivt utan att det blir innehållslöst. Då återstår för 
mig att närma mig punkt 2, förhoppningsvis väl medveten om vad det innebär. 
Som intervjuare är det ofrånkomligt att jag på ett eller annat sätt kommer att 
påverka den jag intervjuar, men medvetenhet om problematiken kan minska 
denna påverkan. 

Till att börja med har jag en helt annan förförståelse för det aktuella 
fenomenet än de jag ska intervjua. Då jag inför undersökningen har förberett 
mig genom att studera kriterier för användbarhet och användarvänlighet så 
kommer jag att vara extra uppmärksam på faktorer som påverkar just dessa 
kriterier. Vid det tillfället är det viktigt att jag inte ställer ledande frågor som 
ska bekräfta de fynd jag kommit fram till i min undersökning, frågor som kan 
besvaras med ett ja eller nej o.s.v. En annan fälla som jag som intervjuare kan 
trampa i är ifall jag har en ståndpunkt som jag vill ha bekräftad och ställer 
frågor som är utformade för att bekräfta den ståndpunkten.  

När det gäller att närma sig människor som arbetar vid bibliotekets OPAC-
terminaler för att intervjua dem, mitt i deras arbete, så påpekar Patel och 
Davidson att det är viktigt att motivera den intervjuade.60 Det finns ingen som 
helst anledning egentligen för de människor som jag närmar mig att besvara 
mina frågor. De vill ju bara hitta det de söker med minsta lilla ansträngning, 
                                                 
59 Sveningsson m.fl., s. 69.  
60 Patel, s. 63 f. 
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som Zipf skulle ha sagt. Därför kan jag också använda mig av den strategin på 
så sätt att jag den intervjuade medgivenhet, ser till att jag använder ett öppet 
kroppsspråk samt såklart visar ett autentiskt intresse för vad de har att säga. 
Det ökar förutsättningarna för att den korta relation vi ska ha tillsammans blir 
givande.  

Nedan följer de intervjufrågor som jag har ställt till informanterna: 

1. Hur ofta besöker du biblioteket? 

2. Varför använder du bibliotekskatalogen? 

3. Vad använder du bibliotekskatalogen till? 

4. Vad tycker du är bra med bibliotekskatalogen? 

5. Vad tycker du är dåligt med bibliotekskatalogen? 

6. Vad tycker du är svårt när du använder katalogen? 

7. Vad tycker du är lätt när du använder bibliotekskatalogen? 

8. Hur tycker du bibliotekskatalogen skulle kunna förbättras? 

9. Vilka funktioner tycker du saknas i katalogen? 

10. Vilken funktion tycker du är katalogens viktigaste? 

11. Vad gör du när inte katalogen fungerar som förväntat? 

12. Hur upplever du presentationen av träfflistan? 

13. Tycker du att du förstår hur bibliotekskatalogen ska användas? 

14. Förstår du  vad de olika orden betyder? 

15. Är du van vid att använda dator för att informera dig om vad institutioner 
och firmor erbjuder? 

Efter 
Det sammanlagda antalet informanter som jag använde mig av blev 19 stycken. 
Intervjuerna genomfördes under två dagar, 14-15 januari, på Uppsala 
stadsbibliotek som planerat. Några större problem med att få användarna att 
ställa upp på intervjuer förekom inte. Däremot så var det rätt så tomt med 
användare emellanåt vid OPAC-terminalerna. Ett par informanter avböjde med 
ursäkten att de inte hade tid, men de flesta blev kvar vid terminalerna och 
besvarade frågorna medan de genomförde sina sökningar.  

Frågorna fungerade även de bra. Jag ändrade formuleringen på en fråga 
samt strök en annan då den besvarades av tidigare ställda frågor.  

Naturligtvis var det väldigt kort tid jag spenderade med varje informant, 
men för den typen av undersökning som jag genomförde var det alldeles 
tillräckligt. Emellanåt hade jag det svårt att hålla mig ifrån att hjälpa 
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informanterna på traven när de inte svarade som jag ville, speciellt vid frågorna 
om hur bibliotekskatalogen skulle kunna förbättras och vilka funktioner som 
saknas.  Här fick jag ett starkt intryck av att användarna hade mycket låga 
förväntningar på OPAC:en, vilket möjligtvis återspeglar dess användbarhet. 
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Undersökning 

Inledning 
Det här kapitlet är min undersökning av Uppsala stadsbiblioteks OPAC. Jag 
använder mig av en deskriptiv metod för att undersöka hur OPAC:ens 
gränssnitt förhåller sig till de riktlinjer som IFLA har tagit fram för hur 
OPAC:er bör utformas för högsta möjliga användarvänlighet. Undersökningen 
presenteras med hjälp av skärmdumpar av de skärmar som jag undersöker: 
sökfunktionen, träfflistan, den enskilda katalogposten samt hjälpfunktionen. 
För att undersöka hur användarna upplever OPAC:en har jag intervjuat 19 
stycken användare på plats. 

Sökskärmen 
Uppsala 
stadsbiblioteks 
OPAC  ser ut som de 
flesta av den här 
sortens system. 
BOOK-IT kan göras 
mer personlig av 
biblioteket genom att 
lägga till länkar i 
vänster sidomeny 
samt det egna 
bibliotekets logotyp 
högst upp till 
vänster.  
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Beskrivning av skärmbilden 

Vänstra skärmbilden 
OPAC:en är uppdelad i två huvudfält. Den vänstra delen, i illustrationen 
markerad med siffran 1, är i stort sett statisk och innehåller samma information 
och valmöjligheter även vid genomförandet av sökningar och vid valet av 
enskilda poster. Högst upp finns bibliotekets logotyp vilken också fungerar 
som länk till bibliotekets hemsida, helt enligt IFLA:s rekommendationer. 
Däremot så saknar länken  alternativ text, vilket utesluter synskadade 
användare från att kunna använda länken med hjälp av program som läser upp 
texten som står på skärmen. 

Under loggan finns fyra små knappar med olika ikoner: 

 
Den första knappen, med frågetecknet, leder till en hjälpfunktion. Att 
användaren får tillgång till en hjälpfunktion är helt i sin ordning samt vad 
IFLA förespråkar. Däremot så kan det upplevas som väldigt förvirrande med 
ytterligare tre klickbara länkar med texten hjälp, vilka dessutom leder till 
samma hjälpdokument. Ett element som ytterligare försvårar orienteringen är 
att den överst placerade hjälpknappen är länkad till ett annat kapitel i hjälpen 
än de andra länkarna. 

Knapp nummer två, förstoringsglaset, är en sökfunktion med vilken 
texten som finns i den högra delen av skärmen kan avsökas. Även om de flesta 
webbläsare har en liknande funktion inbyggd så ökar det tillgängligheten vid 
tillfällen då det finns mycket text på skärmen. 

Knapp nummer tre, brevet, startar den mail-klient som finns installerad på 
datorn som används för tillfället. Det är den här funktionen som även 
exemplifierar problematiken med att det saknas hjälptexter till de fyra 
knapparna. För den vane användaren symboliserar brevet att det på ett eller 
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annat sätt går att komma i kontakt med någon via den knappen. Men vem är 
det som kontaktas? Hur kontaktas denne någon? Det skulle vara mycket 
tydligare, samt underlätta för användaren, att genom en enkel textruta förklara 
vilken funktion knappen har. 

Den sista knappen, huset, är en vid det här laget vida godtagen symbol för 
länkning till webbplatsens huvudsida. I Uppsalas OPAC leder den, som så bör, 
till Stadsbibliotekets hemsida.  

De fyra ikonerna är statiskt grupperade, d.v.s. de ligger kvar på samma 
ställe på skärmen hela tiden. Detta underlättar navigeringen på webbsidan, 
även om knapparnas funktioner kan anses vara bristfälliga. 

Den ljusgrå rutan under de fyra 
små knapparna innehåller en meny 
med tjänster för användare som är 
registrerade låntagare på biblioteket. 
I motsats till länken med bibliotekets 
logga så finns här däremot s.k. tool-
tips vilka fungerar som förklarande 
hjälptext till länkar. Dessa gör det 
även möjligt för användare som har 
behov av uppläsningsprogram att 
upptäcka länken.   Texten lyder 
”Klicka här för att läsa manualen”. 
Vid det här stadiet kan det vara 
befogat att tillhandahålla en länk till manualen, 
trots att Nielsen menar på att det inte är någon som orkar läsa den. Ifall 
användaren befinner sig vid sökskärmen och inte vet hur gränssnittet fungerar 
kan det finnas en motivation att lära sig verktyget just genom att läsa 
manualen. Ur det perspektivet är denna hjälpfunktion även kontextkänslig. 

De tre sista skärmobjekt som finns i den vänstra 
halvan av sökskärmen är Sveriges, Storbritanniens 
och Danmarks flaggor. Flaggorna är mörkade tills 
muspekaren förs över en flagga då den blir ljusare. I 

användbarhetsriktlinjer för ikoner står det att det är att föredra att ikonen har ett 
normalutseende samt ett annat när den är vald. För att utöka tydligheten kunde 
det här vara befogat med att markera det aktiva språket, när den funktionen 
trots allt finns med här. Den är dock endast utnyttjad halvvägs. Även här 
saknas hjälptexter till knapparna men flaggorna ger ändå en tydlig hänvisning 
till att användaren här kan ändra språk i gränssnittet, vilket IFLA även 
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rekommenderar bör vara möjligt i OPAC-gränssnitt. Däremot så kan valet av 
de språk som kan väljas väcka vissa tankar. Svenska är självklart eftersom det 
är landets officiella språk Engelska är gångbart i de flesta länder. Men danska 
är knappast ett språk som kan anses vara officiellt använt i Sverige.  
 

 

Högra skärmbilden 
Högst uppe i den högra delen av skärmen finns själva sökfältet. Till höger om 
sökfältet finns det hypertextlänkar till avancerad sökning, indexsökning samt 
inställningar. Under sökfältet finns knappar som utför själva sökningen, rensar 
sökfältet samt leder till manualen. Dessa hypertextlänkar samt knappar har 
samtliga en liten hjälptext som aktiveras av  att muspekaren förs över dem. 

 

Under knapparna finns en text som informerar om vilken biblioteksenhet 
det är som sökningen kommer att utföras på. På det följer en kortare 
informationstext om hur en sökning går till. Instruktionerna för hur sökningar 
sker är exemplariskt enkla: skriv in det ord du vill söka på. 

Användarna 
Biblioteksbesökandet bland mina informanter var spritt. De uppgav allt ifrån 
ett par gånger i veckan till varannan månad. Det som däremot var gemensamt 
för samtliga var att de använde OPAC:en till för att söka böcker. Det tyder på  
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att de har en grundläggande motivation för att använda den webb-baserade 
bibliotekskatalogen för att finna det de är ute efter. Just motivation är en viktig 
beståndsdel i Allwoods begreppsdefinition av användbarhet. Det kan mycket 
väl vara därför ingen av informanterna reagerade negativt på varken de många 
länkarna till hjälpen eller det icke-konsekventa utformandet av hjälptexter till 
länkarna på sökskärmen. 

Att kunna söka efter olika medier samt att det ges en möjlighet att få 
information om tillgängligheten för ett särskilt medium, d.v.s. om och var t.ex. 
boken finns, var den funktion som informanterna ansåg vara OPAC:ens 
viktigaste. Här finns ett väl fungerande samspel mellan användarnas behov och 
verktygets anpassning till de samma.  

Sammanfattning 
Konsekvens är det första ledordet vid utformandet av användargränssnitt. 
Uppsalas OPAC är inte konsekvent vad gäller utformandet av länkar på den 
första sidan som användaren möter på jakt efter information. På vissa ställen 
finns det hjälptext, på andra saknas det. Det här är inget som direkt stör 
helhetsintrycket men varför har de den funktionen bara på en del och inte vid 
alla länkar? Å andra sidan så var det däremot inget som störde mina 
informanter. Men vad tyckte de om sökresultatet, om hur själva träfflistan 
presenterades? 
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Träfflistan 

Beskrivning av skärmbilden 

Vänstra skärmbilden 
Den vänstra delen av skärmen är som jag tidigare nämnde statisk och har alltså 
inte förändrats sen sökningen genomfördes. Därför går vi vidare till den högra 
där sökresultatet presenteras. 

Högra skärmbilden 

Träfflistan är den delen av verktyget som hjälper användaren att lokalisera den 
information som eftersöks. I Uppsala stadsbiblioteks OPAC presenteras de 
träffar som sökningen gett i bokstavsordning efter författare, där en sådan 
finns, i annat fall efter titel.  

Under rubriken Träfflista finns en rad med information om vilka träffar 
som presenteras samt den totala summan av träffar inom parentes. På bägge 
sidor om träffinformationen finns det knappar för navigering framåt och bakåt i 
träfflistan.  
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Träfflistan är uppbyggd efter tabellformat med nio kolumner och tio rader. 
Åtta av kolumnerna har rubriker: Nr, Inne, Författare, Titel, Upplaga, År, 
Hylla och Minneslista. Den sista rubrikslösa kolumnen är ett fält för ikoner 
som beskriver vilken typ av media som träffen består av. 

Under träfflistan finns fyra knappar: Spara sökning, Träfflista, Placering 
och Titelinfo. Längst nere på sidan finns information om funktioner i samband 
med och hur träfflistan kan navigeras. Knappen Titelinfo leder till en 
fullpostpresentation av träfflistans första titel, i det här fallet Aalegaards bok 
om hundar från 1971. Det finns tyvärr ingen möjlighet för användaren att välja 
vilken post som ska presenteras i fullpostformatet vid den här skärmen, utan 
det är den första i listan som väljs automatiskt när knappen används. Och det är 
en av träfflistans stora akilleshälar; dålig anpassning efter användarnas behov. 
Jag kommer att ge en utförligare presentation av Titelinfo i ett eget stycke 
längre fram, nu håller vi oss kvar vid Träfflistan och dess funktioner. 

Sorteringen av träfflistan är problematisk. Min sökning på termen ebba gav 
242 träffar i Uppsala stadsbiblioteks OPAC. Av dessa 242 får jag se tio stycken 
åt gången. De enda valmöjligheter jag har att påverka hur träfflistan sorteras är 
att jag kan antingen klicka på knappen med texten ”nästa>” eller ”sista>>” och 
på det sättet, linjärt, få upp de tio nästföljande, eller sista, träffarna på min 
sökning. Ifall jag redan klickat framåt i träfflistan så ges möjlighet till samma 
linjära navigering bakåt. I IFLA:s riktlinjer rekommenderas det att användaren 
bör få tillgång till att sortera träfflistan efter eget bevåg, eller att få vägledning 
med att förfina sökningen ytterligare med andra alternativ. Det går alltså inte 
här. Några enkla lösningar vore t.ex. att låta användaren styra över hur många 
träffar som presenteras i varje skärmbild, att ge tillgång till att klicka icke-
linjärt i träfflistan, d.v.s. att kunna klicka direkt till den 12 sidan med träffar 
utan att först behöva klicka förbi de föregående 11 sidorna, samt en möjlighet 
att sortera om träfflistan efter medietyp. Å andra sidan så kan 
medietypssorteringen åstadkommas genom att en ny sökning görs på specifik 
medietyp med samma sökfras, men det lägger en extra börda på användaren 
som enligt Zipf bara vill nå fram till informationen så lätt som möjligt. 
Användaren blir tvungen att anpassa sig till verktyget då OPAC:ens 
programfunktioner inte är anpassade efter användarens behov, vilket är 
diametralt motsatt användbarhet. Däremot så är det väldigt bra och funktionellt 
att redan på det här stadiet kunna se ifall mediet är tillgängligt, vilket betecknas 
av den gröna bocken i kolumnen med rubriken ”Inne”. Det är även den 
funktionen som är värderas högt i OPAC:en bland mina informanter.  
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Innan vi går vidare med träfflistan ska vi ta en titt på vad som händer ifall 
en sökning resulterar i noll träffar. IFLA har i sina rekommendationer och 
riktlinjer formulerat skeendet vid en nollträffshändelse på så sätt att ifall en 
sökning inte ger några träffar så bör hjälp ges via skärmen om hur  användaren 
ska gå vidare. Och det är exakt det som sker i Uppsala stadsbiblioteks OPAC. 
Till att börja med så ligger det aktuella sökordet kvar i sökfältet för att påminna 
användaren om vilken sökning det var som resulterat i noll träffar. Lite längre 
ner på sidan ges förslag på hur sökningen kan förbättras, vad som eventuellt 
kan ha varit fel med formuleringen o.s.v. Hjälper inte det så finns det även 
förslag på liknande sökningar. Det här är ett ypperligt exempel på hur  
 

 

verktyget anpassar sig efter användaren. Och som jag nämnt tidigare så är 
anpassning även en av huvudpunkterna i hur användbarhet kan ökas inom olika 
dataprogram för att underlätta arbetet för användarna. De enda invändningar 
jag har, varav vilket det ena kan ses som en petitess, är för att börja med det 
mindre betydande, ordvalet i det första ordet i den sista meningen: hänvänd. Så 
himla svårt är det väl inte att skriva på mer begriplig svenska att ”om inget 
annat hjälper så kan du fråga personalen”. Nä, det här bör nog ses som något 
som hänger kvar från förra århundradets biblioteksverksamhet. Den andra 
invändningen är att det inte ges någon hänvisning till ytterligare hjälp i form av 
hjälpavsnitt för nollträffsresultat. Å andra sidan så menar ju Nielsen ändå att 
ingen orkar läsa manualer, men samtidigt så rekommenderar IFLA att en sån 
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hjälp bör finnas tillgänglig. Nedanför sökfältet finns det en hjälpknapp som 
leder till manualens avsnitt om sökningar, men mer om det senare i det 
separata stycket om hjälpresurser. Nu går vi tillbaka till hur de träffar som 
genererats presenteras. 

 

De tio träffar som presenteras åt gången är som sagt sorterade efter 
författare, där en sådan finns, i annat fall efter titel. Det verkar även vara det 
relevansbegrepp i förhållande till söktermen som råder i OPAC:en. IFLA:s 
rekommendationer är att relevansen i sorteringen ska baseras på gränssnittets  
språk, men här blandas mediernas språk i träfflistan fritt, vilket kan ses i bilden 
ovan. Språksorteringen har i det här fallet ingen större negativ inverkan på 
användbarheten, men det skulle inte heller skada ifall användaren gavs 
möjlighet att i det här läget sortera träfflistan efter det språk som mediet 
innehåller.  

Kolumnen Hylla ger information om var mediet finns att återfinna fysiskt . 
Hyllbeteckningen består av signum från SAB:s klassifikationssystem, vilket 
används på de flesta biblioteken i Sverige. Klassifikationssystemet uppfattades 
inte som problematiskt av de användare jag intervjuat, utan de visste med sig 
att hyllorna på biblioteket hade vissa beteckningar som de kunde koppla ihop 
med beteckningen i träfflistan och på så sätt hitta till rätt hylla även om de inte 
riktigt förstod vad signumet betydde.  

Den rubrikslösa sista kolumnen i träfflistan beskriver med hjälp av ikoner 
vilken medietyp det är frågan om. Dessa ikoner är för det mesta tydliga samt 
ger extra stöd till användaren med hjälp av, ifall det skulle råda tveksamheter 
om ikonens innebörd, en förklarande textruta som dyker upp när muspekaren 
placeras över ikonen. Terminologin i de två första skärmarna, sökning och 
träfflista, är väl anpassat till användarnas språk och innehåller inga 
konstigheter. Det finns korta förklarande texter till bägge om hur användaren 
ska gå till väga samt vad som visas på skärmen. De rekommendationer som 
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IFLA har när det gäller grafik i OPAC:en är bl.a. att grafiken 
ska användas på ett meningsfullt sätt och att den ska vara så 
intuitiv som möjligt och det anser jag att ikonerna i bilden till 
vänster gör. Av den anledningen blir det förvånande när 
följande länktitel dyker upp vid en ikon med en jordglob: 
”Direktåtkomst, interaktivt multimedium”.  

Det här är ett tydligt exempel på hur språket utgår ifrån de som konstruerat 
systemet med teknisk terminologi som följd.  
En närmare förklaring till vad ikonen och 
länktiteln betyder dyker förhoppningsvis upp 
när vi efter följande stycke, om vad användarna  

tyckte om träfflistan, går in och tittar närmare på den enskilda katalogposten. 

Användarna 
I ovanstående analys av träfflistan har jag stött på en del hinder som kan 
försvåra användarens arbete med verktyget, i det här fallet Uppsala 
stadsbiblioteks OPAC. IFLA förespråkar att användaren själv ska få möjlighet 
att sortera träfflistan efter eget tycke och smak, användbarhets- och 
användarvänlighetsteoretiker menar på att programmet ska vara utformat på det 
sättet att det ger stöd till användaren och underlättar dennes arbete. När jag 
ställde frågan till mina informanter om hur de upplevde presentationen av 
träfflistan, blev resultatet både bekräftande och förkastande. De som var 
negativt inställda till träfflistan nämnde att den var svåröverskådlig med för få 
träffar på varje sida. Vid större träffmängder ville informanterna ha möjlighet 
att kunna scrolla hela sidor, ”som på Internet”, istället för att, som det är nu, 
klicka flera gånger för att komma framåt i träfflistan genom sidor som bara 
består av tio träffar åt gången. Andra önskemål som uttrycktes från 
informanternas sida var att kunna rangordna träffarna efter relevans  på ordet 
som använts vid sökningen. Programmet har anpassats dåligt efter användarnas 
önskemål vad gäller sorteringsmöjligheter och användarna blir tvungna att 
anpassa sig till verktyget istället för tvärtom vilket vore det optimala ur 
användbarhetssynpunkt . Samtidigt så kan det vara så att de som programmerat 
gränssnittet inte har förutsett sökningar som genererar träfflistor med spridning 
över flera sidor, men det förstärker bara intrycket av ett mindre 
användaranpassat verktyg. 
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Sammanfattning 
Träfflistan är den del av OPAC:en som presenterar användarna de träffar en 
sökning genererat. Finns inga träffar att presentera så får användaren hjälp av 
OPAC:en på ett bra sätt. Användaranpassningen vid träfflistan är däremot 
mindre tillfredsställande då den tvingar användaren att anpassa sig till 
verktyget och inte tvärtom. Användarna ville kunna styra sorteringen av 
träffarna vilket inte gick. Viss terminologisk tveksamhet förekommer också. 
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Den enskilda posten: placering 

Beskrivning av skärmbilden 

Vänstra skärmbilden 
Och raskt vidare till den högra skärmbilden då den vänstra inte förändrats. Den 
är statisk. 

Högra skärmbilden 

 

Nu har vi kommit till den enskilda posten. Vid det här läget befinner vi oss tre 
skärmbilder ifrån där sökningen påbörjades. Högst uppe på sidan ligger 
sökfrasen kvar i sökfältet samt de hjälp- och tillvalsknappar som fanns där 
redan i den första skärmbilden. Det första intrycket är en förhållandevis luftigt 
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formgiven sida utan störande objekt som gör den plottrig. Längst nere på sidan 
finns det instruktioner och vägledning till de olika fälten i skärmbilden. 

Det statiska innehållet högst upp på sidan underlättar navigeringen och 
förflyttning inom webbplatsen då inget extra klickande behöver genomföras 
ifall en ny sökning skulle påbörjas. Vad jag däremot saknar här är en visuell 
indikation på var jag befinner mig i relation till startsidan.  IFLA 
rekommenderar att det tydligt ska visas för användaren var den befinner sig, 
hur den kom dit och hur den kan återvända till den föregående skärmbilden. 
Här uppfylls i och för sig två av de tre rekommendationerna, och det är dessa 
jag ska dröja mig kvar vid i följande rader.  

Avdelaren med rubriken placering fungerar som en slags sidrubrik, även 
om det inte står tydligt uttryck på vilken sida användaren befinner sig. Däremot 
så finns inget som visar på hur användaren kommit till denna sida, vilket finns 
på Uppsala kommuns övriga  sidor på http://www.uppsala.se, som 
stadsbibliotekets OPAC är en del av. Där kan användaren hela tiden se var den 
befinner sig och var den varit innan den kom till en viss sida genom s.k. 
brödsmulor(breadcrumbs). Det är en klickbar uppräkning på sidor som leder 
till den aktuella sidan som användaren befinner sig på, vilket även underlättar 
navigering inom en webbplats. Exemplet nedan är således också från 
http://www.uppsala.se. 

 

 
Under rubriken/avdelaren Placering återfinns även här, som i förra 

skärmbilden på träfflistan, information antalet träffar samt vilken träff som är 
den aktuella. Här finns även knapparna för nästa, föregående, första och sista 
posten. Det blir även här tyvärr en bristfällig navigeringslösning. Användaren 
ska inte behöva hålla reda på vilken post som är den nästa eller föregående i 
träfflistan, då detta inte meddelas på något sätt. När det ändå finns en länktitel 
med här så ställer jag mig än en gång frågan: varför inte utnyttja redan 
befintliga funktioner på ett sätt som skulle underlätta arbetet med verktyget för 
användarna?  För att öka användbarheten skulle det behövas en text här som 
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informerar användaren om mediets titel i 
länktiteln så att användaren kan se vilket 
som är nästa, föregående o.s.v.  
 

 
Nästa del på sidan är information om 

den aktuella posten: Titel, År, Länk och Minneslista. Här finns en bra lösning 
som bidrar till det luftiga intrycket sidan ger, nämligen att finns det för den 
aktuella posten t.ex. ingen författare, så anges det inte med en rubrik som 
skulle resulterat i ett tomt fält. Uppsala stadsbiblioteks OPAC har endast med 
informationsbärande innehåll i dessa fält. Rubriken Länk är intressant. I dess 
andra kolumn finns en klickbar länk med texten Extra information. 

Länken ger ingen som 
helst information om 
vart den leder, och när 
den klickas så öppnas 
ett nytt 
webbläsarfönster som  

skickar iväg användaren utanför stadsbibliotekets webbplats.  
Rekommendationerna för länkar som leder till externa webbplatser är att 
sådana länkar ska vara tydligt utmärkta, vilket alltså inte är fallet här. Den 
extra informationen som öppnas befinner sig på BTJ:s webbplats och består av 
en omslagsbild och mediets titel, alltså mindre information än den som ges på 
den ursprungliga placeringssidan vilken användaren tvingas att lämna vid 
klickandet på Extra information-länken. Det som kan sägas till länkens försvar 
är att den i alla fall är tydligt utmärkt som länk samt att OPAC:en använder sig 
av möjligheten att länka till informationsresurser utanför den egna katalogen, 
vilket IFLA även rekommenderar. Här skulle jag gärna vilja se en recension av 
mediet, gärna skriven av en låntagare. 

Längst till höger, i den tredje kolumnen, finns en bild på det aktuella 
mediet (exempel finns i bilden på sidan 36). Det finns inget i IFLA:s 
rekommendationer om att presentera korresponderande bilder till posterna i 
OPAC:en, men detta är enligt mig ett utmärkt initiativ för att göra den webb-
baserade katalogen mer omvärldsanpassad och modern utan att för den skull 
hänge sig åt överdrivna excesser inom nutida aktuell webbdesign. 
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Det näst sista fältet på sidan innehåller information om mediets 
tillgänglighet. Sista kolumnen med rubriken Inne/Utlånad till är dåligt 
formulerad eftersom det är ett motsatspar. Är exemplaret inne till och med 
datumet eller utlånat till och med datumet? Mittenkolumnen i samma fält, 
Antal, ger ej heller någon vidare information om tillgängligheten, utan bara att 
det finns ett visst antal exemplar av mediet.   

Länken Exemplarinfo fyller ingen som helst funktion. Den leder till en sida  
med i stort sett samma information som finns redan i det fält som länken 
befinner sig i. Det som skiljer informationen åt från varandra är vissa 
skillnader i terminologi och antalet kolumner, vilka är färre, men å andra sidan 
ger den en tydligare bild av ifall mediet finns tillgängligt eller ej, vilket är en 
av de funktioner som användarna uppskattar mest med OPAC:en. Här 
markeras det istället med  en kolumn med rubriken Inne, och under det ett 
tydligt Nej. Det råder ingen tvekan om ifall mediet är Inne eller Utlånat till. En 
enkel lösning här vore att byta namn på kolumnerna och att dela upp de i två 
olika istället för som idag ha dessa i samma kolumn. En för Inne och en för 
Utlånat till. Kanske har de som programmerat verktyget anat att 
Exemplarinformation-sidan inte skulle fylla någon större funktion då det finns 
inte en, utan två knappar som tar användaren tillbaka till  Placering-sidan.  

 

 
Tillbaka på den ursprungliga Placering-sidan finns knappen Titelinfo 

längst nere till höger. Den leder till en sida som är fullmatad med bibliografisk 
information om den enskilda posten.  
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Placering var den sida i OPAC:en som gav användaren en lite mer 
utförligare information om mediet. Ifall de klickar på knappen Titelinfo hamnar 
de på den sidan jag nu ska presentera. 

 

 
För den mer äventyrligare användaren finns än mer information än det som 

ges i Placering att tillgå. Likt de andra huvudsidor jag gått igenom hittills, så 
består sidan av söktermen som ligger kvar högst upp (bilden ovan, något 
beskuren), sökalternativ samt sidrubrik, i detta fall Titelinfo. Under rubriken: 
navigeringsknapparna och antalet träffar. Uppsala stadsbiblioteks OPAC är 
konsekvent i utformandet av sidorna vilket bidrar till att underlätta navigering 
inom webbplatsen, trots de konstaterade bristerna i länkformaterandet. 

Den aktuella sidan ger användaren en närmast komplett beskrivning av 
mediet utan att för den skull förirra sig i biblioteksterminologi. Likt IFLA:s 
rekommendationer får här användaren tillgång till komplett katalogpost för 
mediet, om de så önskar. Trots den stora mängden information som ryms på 
den här sidan så blir det inte rörigt, mycket tack vare layoutmodellen med 
kolumner och fält som konsekvent används på OPAC:ens samtliga sidor som 
vi tittat på hittills. Att det förekommer fält här med information som figurerat i 
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tidigare skärmbilder är självklart då det är all tillgänglig information om 
mediet som presenteras på en och samma gång. 

I förra kapitlet dök begreppet ”Direktåtkomst, interaktivt multimedium” 
upp vid en jordglobsikon i träfflistan. Någon närmare förklaring till vad det 
innebär ges inte här heller, även om jag hade förväntat mig det. Däremot så 
beskrivs det aktuella exemplaret delvis med liknande synonymer: ”Elektroniskt 
material” respektive ”Elektronisk resurs”. Men det finns fortfarande inte någon 
tillstymmelse till direktåtkomst av det elektroniska multimediematerialet 
Backpacker 3. Förklaringen till begreppet dyker upp när jag genomför en 
sökning på Dvorak och får tillgång till att ladda hem en Bachkomposition via 

Uppsala stadsbiblioteks OPAC. Men här får ikonen 
plötsligt  en annan länktitel: ”Fjärråtkomst”. Nya tekniker 
och åtkomstmöjligheter har förändrat hur bibliotekets 
resurser kan tillgängliggöras för användarna men 
begreppen som beskriver handlingarna verkar inte vara 

helt enhetligt definierade ännu. För att inflicka en högst personlig reflektion så 
vore det väldigt progressivt av biblioteket att hålla vad de lovar i länktiteln: att 
erbjuda lån av som i det här fallet exempelvis dataspel genom nedladdning. De 
erbjuder ju musik, så varför inte också andra digitala medier? Efter denna 
avstickare skiftar vi fokus och återvänder till Titelinfo som helhet.  

Det jag 
finner lite 

konfunderande 
är varför de 
placerar den här 

informationen 
så långt ifrån 
träfflistan, eller 
snarare varför 
inte många av 
fälten och 

funktionerna förekommer tidigare. Här finns nämligen några väldigt bra 
funktioner som underlättar sökningar i OPAC:en, och framförallt, ger 
användare mervärde genom möjligheten att upptäcka vida mer än de kanske 
visste att de sökte från början. I bilden här intill ses exempel på hur OPAC:en 
länkar vidare genom att erbjuda länkade fält inom både klassifikation och 
ämnesord. Genom att klicka på dessa länkar genomförs sökningar på de 
aktuella klassifikationskoderna och ämnesorden.  
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Oavsett verktyg och medium, så är det en förutsättning för en framgångsrik 
informationssökning att användaren vet vad den är ute efter. Om fallet nu 
skulle vara tvärtom, vilket inte alls är ovanligt, så är det den här sidan som är 
bäst anpassad för att ge extra stöd till villrådiga informationssökare, även om 
det ej uttrycks i klartext. Klassifikations- och ämnesordslänkarna som nämns 
ovan, är nämligen förnämliga hjälpverktyg för fortsatt sökning i OPAC:en, 
oavsett om det som eftersökts blivit funnet eller ej. Här kan användaren ta hjälp 
av nyckelord och termer vilka gäller för det aktuella mediet och detta ser jag 
kan fungera som hjälp för vidare upptäckter och efterforskningar. Dessvärre 
finner jag det stödet felplacerat och anser att dessa funktioner med fördel skulle 
kunna förekomma redan i den skärmbilden som bär titeln Placering vilket 
skulle underlätta användandet av den webb-baserade bibliotekskatalogen.    
 

Användarna 
Som jag nämnt tidigare så uppskattade användarna att de på en gång fick se 
ifall det de sökte fanns inne redan i första träfflistan, som kan ses i den stora 
bilden på sidan 30. Den funktionen återkommer även i skärmbilden som visar 
var exemplaret finns, Placering-sidan. Samtidigt fanns det de informanter som 
tyckte att det var svårt att veta ifall en bok fanns inne eller inte.  

Mitt intryck av Placering-skärmen är att den är luftig och relativt tydlig. 
Detta kontrasterar mot de informanter som upplever den som rörig och svår att 
förstå. Detta kan ha att göra med att när väl användaren läser av skärmen efter 
information om exemplaret så finns det en kolumn som visar på antalet 
befintliga exemplar och en annan med den tvetydiga formuleringen 
Inne/Utlånad till. Ifall mediet som eftersöks har en katalogpost, så blir det en 
markering i kolumnen Antal, och det kan räcka för användaren som strävar 
efter minsta möjlig ansträngning för att hitta det som eftersöks. Mediet står ej 
att finna i någon hylla på biblioteket då det är utlånat men användaren har inte 
uppmärksammat detta eftersom verktyget ej anpassats efter användarnas sätt att 
arbeta med  det. Även en tydligare indikering om var användaren befinner sig i 
förhållande till OPAC:en som helhet skulle kunna underlätta här. 
 

Sammanfattning 
OPAC-sidan Placering är den sida som presenterar det enskilda mediet 
närmare. Luftigt utformad men faller ändå på vissa små brister som försvårar 
navigering och funktionalitet. Liksom i förra skärmbilden, Träfflistan, kan viss 
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terminologisk förvirring även uppstå här. En del knappar leder till sidor som 
inte fyller någon som helst funktion, medan andra och mer centrala funktioner 
göms undan på sidor som ligger relativt svåråtkomligt med tanke på OPAC:ens 
struktur. 
 
Nu har vi avverkat de delar av OPAC:en som enligt mig utgör grunden för den 
webb-baserade katalogen och vilken de flesta användare möter när de 
genomför sökningar efter  information i olika former. Men vad händer ifall 
användaren behöver hjälp med att använda verktyget? Hur ser den befintliga 
hjälpfunktionen ut i Uppsala stadsbiblioteks OPAC? Det ska vi ta reda på nu,  i 
det sista undersökningskapitlet betitlat Hjälpfunktionen. 
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Hjälpfunktionen 

Beskrivning av skärmbilden 

Vänstra skärmbilden 
Som vanligt så har den vänstra delen inte förändrats. 

Högra skärmbilden 

Som jag tidigare betonat så är OPAC:en det verktyg användarna begagnar sig 
av vid självservicesökningar av bibliotekets bestånd. Detta kan ske dels på 
plats i det fysiska biblioteket, då förslagsvis medelst de datorer som finns 
avsedda för nämnda verksamhet, eller också kan det ske som ett virtuellt 
biblioteksbesök via bibliotekets webbplats som kan nås via Uppsala kommuns 
webbportal på http://www.uppsala.se/. Oavsett vilket tillvägagångssätt som än 
begagnas av användaren för att nyttja OPAC:en, så bör den vara utrustad med 
en hjälpfunktion ifall användaren skulle behöva stöd med att nyttja verktygets 
funktioner till fullo. Och det är den delen av OPAC:en som avses att 
undersökas i detta kapitel.  

Innan vi kastar oss in i beskrivningen av hjälpfunktionen så vill jag kort 
repetera några punkter av det som sagts tidigare i uppsatsen om hur hjälp och 
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annat användarstöd bör vara utformade och vilka egenskaper dessa kan tänkas 
ha.  

För att börja med en riktig brasklapp, så menar Nielsen på att  ingen 
människa läser manualer frivilligt och det anser jag bekräftar Zipfs princip om 
minsta ansträngning som jag presenterade i teorikapitlet. Ifall valet av 
hjälplänk, det fanns ju som sagt tre stycken att välja på i den första skärmen, 
faller på den som finns i den vänstra menyn, så möts användaren av en 
hjälptext till länken bestående av uppmaningen att ”Klicka här för att läsa 
manualen”. Ingen bra början således för den som behöver nyttja datorbaserade 
hjälpresurser. Men som sagt, det finns ytterligare två ingångar till 
hjälpavsnittet utan denna hjälptext. Allwood, däremot, är inte lika negativt 
inställd till dessa stödfunktioner som Nielsen. Han menar istället att det bör 
finnas tillgängligt i programmet, och att dessa ska vara lätta att förstå och 
uppdelade i punkter.  

Efter denna repetition så går vi vidare till att undersöka själva 
utformningen av sidan som jag valt att kalla för Hjälpfunktionen. 

Det första som slår mig när jag klickat in på sidan är att den bryter av mot 
OPAC:ens övriga formgivning som hittills varit konsekvent genomförd. Till att 
börja med så presenteras hela innehållet på en enda helsida. Här är det inte 
uppdelat i flera klickbara separata skärmar, som på de andra OPAC-sidorna 

som presenterat mycket 
information. Högst upp på sidan 
finns klickbara textlänkar till de 
olika kapitlen i hjälpavsnittet. Det 
här anser jag vara en bra lösning 
när det ska presenteras mycket 
text, även om det finns de 
rekommendationer som 

förespråkar att det inte bör fyllas hela sidor med text, och det måste medges att 
textmassan har en viss avskräckande effekt när den dyker upp för texten är till 
syvende och sist mindre bra formaterad ur läsbarhetssynpunkt. Men såsom 
även en användare efterlyste i kapitlet om Träfflistan, skärmen går faktiskt att 
scrolla,  så det är inget större problem att ha mer text än det som får plats på en 
skärmbild och det utnyttjas här av OPAC:en. Många sidor som finns på 
Internet idag har även gått ifrån denna rekommendation. Skulle användaren 
ändå uppfatta textmassan som oöverskådlig så finns det i den vänstra menyn en 
ikon föreställande ett förstoringsglas som kan användas för att söka efter 
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specifika ord i texten på sidan, men den verkar dessvärre inte fungera på 
hjälpavsnittet. 

Länkarna som jag nämnde i början på förra stycket leder alltså till de olika 
kapitlen i hjälpen. De ger en snabb överblick över innehållet och underlättar 

navigeringen på sidan 
då hjälpen dessvärre 
inte är kontextkänslig. 
En annan aspekt som 
jag finner 
problematisk med 
hjälpavsnittet är att 
den uppenbarligen är 
en standardhjälp 
utformad av 

systemleverantören. 
Det innebär att texten innehåller hjälp till moment som endast är relevanta för 
vissa OPAC-konfigurationer. Ett exempel på detta kan ses i bilden nedan. 
Detta handlande får till följd att hjälpen innehåller information som användaren 
inte har någon egentlig nytta av. Däremot så är texternas utformning något 
sånär i linje med de rekommendationer för läsbarhet som Allwood nämner: 
texter på webben bör i allmänhet hållas korta och vara uppdelade i punkter. 
Var för sig fungerar dessa små avsnitt bra, men som jag nämnde tidigare så blir 
det en aning överväldigande med hela sidan på en gång. En annan rent teknisk 
lösning är den något blaffiga röda pilen som länkar tillbaka till 
innehållsförteckningen högst upp på sidan, vilket är en bra funktion. 

Om vi går vidare till själva innehållet i OPAC:ens hjälpavsnitt så finns de 
funktioner representerade som även dyker upp vid användandet av verktyget. 
Allwood menar på att en datorbaserad hjälpfunktion inte ska vara fylld av 
teknisk jargong som försöker täcka in hela programmets användningsområde. 
Kanske är det där OPAC:ens ambivalens manifesteras som tydligast:  är det en 
manual eller är det en hjälp jag läser? Är den till för bibliotekets besökare eller 
personal i första hand? Länkarna som leder till hjälpavsnittet heter hjälp, men 
vid en av dem finns det en hjälptext som manar till läsning av manualen. 
Hjälpen är till formatet mer likt en manual, trots att språket är långtifrån 
tekniskt.  

Den delen av hjälpen som jag uppskattar mest är det stycket som heter 
”Presentation av sökresultatet”. Här ges förklaringar till ord som kan uppfattas 
som svåra och förklaringar till vad ikonerna som dyker upp i träfflistan 
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betyder.  Om vi återvänder till kapitlet om Träfflistan ett ögonblick så fanns 
där en ikon föreställande en jordglob med länktiteln ”Direktåtkomst, interaktivt 

multimedium” (se sidan 34.). I hjälpen är ikonen däremot mer allmänt 
definierad: ”Elektroniskt material, t ex e-bok/e-musik”.  Denna 
begreppsförvirring upplever jag som problematiskt då det blir svart att veta vad 
som avses egentligen. I slutändan kan det leda till att väcka fler frågor istället 
för att besvara de som hjälpen uppsöktes för i första hand. Med det sagt lämnar 
vi min tolkning av OPAC:ens hjälpresurs och går vidare till hur mina 
informanter gick till väga när de behövde hjälp. 

Användarna 
I min magisteruppsats om Uppsala stadsbiblioteks OPAC har jag antagit ett 
starkt användarperspektiv. OPAC:ens mest väsentliga delar har undersökts och 
analyserats med användbarhet och användarvänlighet i åtanke. Oavsett hur väl 
utförd en webbplats eller ett webb-baserat verktyg än är så kommer det att 
finnas de användare som behöver hjälp med det vid ett eller annat tillfälle. 
Därför finns det rekommendationer om att det bör finnas hjälpresurser 

 49



 

tillgängliga för de som behöver hjälp. Dessa hjälpresurser kan, enligt Allwood, 
vara av två huvudtyper: icke-datorbaserade och datorbaserade. Med den första 
typen avses människor som finns i ens omgivning men det kan även vara 
tryckta pappersmanualer. Med biblioteket i åtanke så faller det sig naturligt att 
placera bibliotekspersonalen i denna kategori. Den andra typen omfattar bland 
annat on-line dokumentation, det vill säga stöd i form av hjälpavsnitt av den 
karaktär som jag precis gått igenom i stycket ovan. 

Samtliga av mina 19 informanter som jag intervjuade på Uppsala 
stadsbibliotek uppgav att de var vana vid att använda sig av datorer för att 
informera sig om vad institutioner och firmor erbjuder, de var alltså inga 
noviser i sitt datorbruk även om inställningen till att använda datorer skiftade 
mellan dem. De flesta uppgav att de sällan stötte på några problem med 
OPAC:en; arbetet med verktyget förflöt för det mesta problemfritt. Men, en 
kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vad gör användarna när de 
behöver hjälp? Vilket svar fick jag på frågan vad de gjorde när inte OPAC:en 
fungerade som förväntat?   Jag ska börja med att redovisa vad de inte gjorde, 
de klickade inte på någon av de tre hjälpknapparna. Ingen använde sig av 
OPAC:ens inbyggda hjälp. Här måste vi ge Nielsen rätt i hans påstående att 
ingen människa orkar läsa manualen. Och Zipfs princip om minsta motstånd 
bekräftas med vad användarna faktiskt gjorde vid hjälpbehov: att fråga någon  i 
bibliotekspersonalen om hjälp. Andra mer drastiska, och i vissa fall även mer 
fantasifulla, åtgärder som framkom i undersökningen var användare som letade 
reda på rätt hylla själv, ”köper boken i en annan bokaffär”, frågar någon som 
läser mycket samt ”jag byter dator”. Det måste även tilläggas att ett par 
informanter även uppgav att OPAC:en aldrig hade betett sig på ett sånt sätt att 
de behövt uppsöka hjälp. 

Sammanfattning 
Uppsala stadsbiblioteks datorbaserade hjälpresurs för OPAC:en bryter 
utseendemässigt av mot den övriga OPAC:en. Här presenteras all text på en 
enda sida. Hjälpen, eller manualen som den även benämns, nås via tre länkar 
varav två följer användaren hela tiden vid en sökning. Det verkar inte spela 
någon större roll att dessa länkar till hjälpen finns då ingen av de användare jag 
intervjuat använde sig av hjälpen utan valde alternativa metoder när det 
uppstod problem. 
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Detta avslutar även undersökningskapitlet. Nu går vi vidare till nästa 
kapitel där jag för en diskussion kring min undersökning samt de slutsatser jag 
kommit fram till.  
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Slutdiskussion 

Min magisteruppsats handlar om  hur Uppsala stadsbiblioteks OPAC förhåller 
sig till riktlinjer och rekommendationer som gäller för användbarhet hos webb-
baserade gränssnitt i allmänhet och webb-baserade bibliotekskataloger i 
synnerhet. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbanalys av 
nämnda gränssnitt och intervjuer med faktiska användare och hur dessa 
upplever verktyget. För riktlinjerna gällande OPAC:ers gränssnitt har jag i 
huvudsak använt mig av IFLA:s dokument Guidelines for Online Public 
Access Catalogue (OPAC) Displays.61 Dessa har jag kompletterat med mer 
allmänt hållna rekommendationer från Nielsen62 samt Nygren63 gällande 
utformandet gränssnitt.    Informanterna var alla vana Internet-användare och 
använde sig av OPAC:en både på plats i biblioteket och via webben. Många 
undersökningsresultat och slutsatser framkommer redan i 
undersökningskapitlet men jag vill ändå bereda lite plats för att ta upp ett par 
punkter för ett mer utvecklat resonemang. 

De resultat som jag kommit fram till i min undersökning gällande 
OPAC:ens förhållning till riktlinjer och rekommendationer har i vissa fall inte 
ens uppmärksammats hos användarna. Där jag fann problematik i form av 
inkonsekvent utformade länktexter så var det ingenting som användarna hade 
lagt märke till. Likväl fanns det även resultat som bekräftades av användarna. 
Ett tydligt exempel på det är när träfflistan genererade många träffar 
presenterades de uppdelade över flera sidor med ett fast antal av 10 träffar per 
sida. Då efterlyste en del användare det som IFLA:s riktlinjer och 
rekommendationer för sortering av träfflistor rekommenderar: användaren ska 
kunna styra över visningen helt och hållet efter eget tycke.  

Allwood menar på att graden av personlig motivation hos användaren att 
använda ett verktyg har stor påverkan på dess användbarhet. Mina intervjuer 
visade på motivation hos användarna och det kan mycket väl vara en anledning 
                                                 
61 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003. 
62 Nielsen, 1999 (tr. 2000), passim. 
63 Nygren, 1997, passim. 
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till att de bortsett från de brister och fel som jag funnit i min undersökning, det 
vill säga att de samtliga varit inställda på att använda OPAC:en för att hitta det 
de eftersökte medförde att de inte reflekterade över dessa.   

En del av riktlinjerna kan i ljuset av ovanstående fakta mycket väl 
upplevas som märkliga. Vad är det för mening med t.ex. att länkar bör vara 
uppmärkta med hjälptexter ifall inte användarna uppmärksammar dessa? Bör 
ett sådant kriterium finnas med då? Mitt svar blir såklart ja. Denna funktion 
finns till för att öka tillgängligheten och användbarheten rent allmänt samt att 
möjliggöra navigering på webbsidor för användare som av en eller annan 
anledning inte kan tillgodogöra sig webbsidor på optisk väg, t.ex. synskadade. 
Dessa kan använda sig av uppläsningsprogram för att navigera på webbplatser 
och det blir genast mycket svårare för användare som har behov av 
uppläsningsprogram att upptäcka dessa länkar ifall det inte finns förklarande 
text i anknytning till länkarna. Och hur ska då denna användargrupp annars få 
tillgång till biblioteket och dess OPAC, som enligt bibliotekslagen ska vara till 
för alla? 

 Även om länktexterna var inkonsekvent utformade så var själva utseendet 
på Uppsala stadsbiblioteks OPAC med ett undantag konsekvent. Vilken sida 
som än klickades fram så var designen likadan. Detta är en fördel då det 
minskar risken för att användaren tappar orienteringen inom webbplatsen. Den 
sidan som skiljde sig från resterande sidor var hjälpfunktionen. Den bestod av 
en enda sida med en lång radda text, med rubriker emellan textstyckena. 
Innehållsmässigt så var det svårt att veta vem som skulle använda sig av 
hjälpen, även ibland benämnd ”manual”.  Flera funktioner som inte 
förekommer i Uppsalas stadsbiblioteks OPAC fanns det förklaringar till, men 
detta kan ses som en framtidssäkring av systemet. Tillkommer en ny modul till 
OPAC:en så finns hjälpen där redan. Å andra sidan så är det inget som bör ta 
plats i en hjälpresurs förrän det bli aktuellt.  

Allwood64 menar på att datorbaserade hjälpresurser ska finnas tillgängliga 
för användaren i anknytning till verktyget och de riktlinjer han framställer för 
användbarheten hos dessa stämmer rätt så bra överens med hur OPAC:ens är 
utformade. Men vad spelar det för roll när ingen av de användare jag 
intervjuade nyttjade hjälpresursen? Ville de ha hjälp frågade de personalen 
istället: Zipfs princip om minsta ansträngning. Även Nielsen får rätt då han 
menar på att ingen människa läser manualer frivilligt. Behövs det då en 

                                                 
64 Allwood, 1991, passim. 
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hjälpresurs? Antagligen inte. Användaren får så pass mycket stöd som behövs 
för att påbörja en sökning redan i första skärmens instruktioner. Behövs 
ytterligare hjälp vänder de sig till personalen. 

  Något som jag saknade, men återigen, inget som användarna 
uppmärksammat, var någon slags indikering på var någonstans jag befann mig 
inom OPAC:en i förhållande till dess startsida där sökningen påbörjats. Nyttan 
av detta kan även diskuteras då det hela tiden finns länkar till startsidan var 
man än befinner sig samt att de flesta webbläsare är utrustade med bakåt-
knapp. Men jag håller med riktlinjerna om att användaren ska hela tiden kunna 
se var den befinner sig på en webbplats genom t.ex. brödsmulor (se sidan 40).     

Det jag upplevde som mest förvånande under intervjuerna med användarna 
var den stora bristen på förväntningar som användarna hade på OPAC:en. De 
flesta var nöjda med dess funktioner och ville endast tillföra smärre ändringar 
ifall de fick önska sig fritt. Användarna uppfattar inte OPAC:en som en del av 
Internet, vilket jag anser att den är. Detta bekräftas även av en informant som 
uttryckte en önskan om att kunna scrolla skärmbilden, ”som på Internet”.  Men 
varför  upplevs OPAC:en inte som en del av Internet? En anledning till detta 
kan mycket väl vara dess historiska bakgrund som gör sig påmind.  Som jag 
skriver i forskningsöversiktskapitlet så bygger dagens digitala OPAC på 
gårdagens analoga kortkatalog, men tyvärr så har inte konverteringen mellan 
de två formaten gått helt smärtfritt. Vad jag menar är att där Internet utvecklats 
förhållandevis fritt med nya kommunikationsmöjligheter och -vägar så har 
kortkatalogens innehåll endast flyttats över från papperskortsformatet till 
dataskärmen, utan att nyttja alla de fördelar det nya formatet medför. Visst, det 
finns ju såklart undantag i OPAC:en som t.ex. hyperlänkar, men dessa är i 
slutändan högst marginella; det skulle inte göra någon större skillnad ifall 
OPAC:en skrevs ut på papper och sattes i en pärm. Min slutsats blir då alltså 
att det är en av anledningarna till att användarna inte upplever OPAC:en som 
en del av Internet.  

Den tidigare forskningen kring webb-baserade bibliotekskataloger visar på 
motstridiga uppgifter. Där vissa menar på att det råder brist på utvärdering av 
systemen och dess användare, finns det samtidigt de som menar på att det visst 
finns undersökningar, och dessa visar på att de är svåranvända. Min 
magisteruppsats landar i närheten av Berggrens.65 Hon genomförde år 2002 en 
undersökning av fem olika  OPAC:ers gränssnitt med det som amazon.com 

                                                 
65 Berggren, 2002, passim. 
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hade vid den tidpunkten. Några av hennes slutsatser blev då att nätbutiken var 
bättre på att erbjuda användarna mervärde vid sökningar i beståndet samt att 
kunna browsa detsamma. Hur det ser ut på amazon.com idag vill jag inte uttala 
mig om då det inte ingår i den här uppsatsen syfte. Vad jag däremot kan säga är 
att det verkar inte ha hänt mycket i OPAC:en under de fyra år som gått sen 
hennes undersökning. Användarna upplever inte OPAC:en som en del av 
Internet, mervärde finns i mån av att vissa poster presenteras med en bild på 
mediet och möjligheterna till att browsa beståndet är fortfarande obefintliga.   

Slutligen, för att avsluta diskussionskapitlet samt för att knyta an till 
uppsatsens frågeställningar och explicit besvara dessa: vad blir utfallet av 
undersökningen? Vedertagna kriterier för utformandet av webbgränssnitt fyller 
en viktig funktion ur användbarhetssynpunkt. Dessa kriterier bör 
uppmärksammas och has i åtanke vid utformandet av gränssnitten för att öka 
tillgängligheten. Det undersökta gränssnittet uppfyller inte dessa kriterier till 
fullo, men det är inget som hindrar användarna från att nyttja verktyget med 
tillfredsställelse, vilket de även upplever som lättanvänt. 
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Sammanfattning 

Den här magisteruppsatsen handlar om en Online Public Access Catalog, 
OPAC, på ett folkbibliotek och dess användare. Anledningen till att jag anser 
det här området vara viktigt är att folkbiblioteken, enligt bibliotekslagen, ska 
vara till för alla, och därför bör det webb-baserade gränssnittet för en OPAC 
vara av sådant snitt så att alla, oavsett datorvana, kan använda det.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Uppsala stadsbiblioteks OPAC 
utefter riktlinjer och rekommendationer för hur liknande webb-baserade 
gränssnitt bör utformas. Gränssnittsundersökningen har kompletterats med 
intervjuer med användare av ovan nämnda OPAC. För att ta reda på detta har 
jag konstruerat följande frågeställningar:   

• Vilka kriterier finns det för att ett webbgränssnitt ska anses vara 
användbart? 

• Uppfyller det undersökta webbgränssnittet dessa kriterier? 

• Hur upplever användarna webbgränssnittet? Vad tycker de är bra 
respektive dåligt med det? 

 
 

Riktlinjerna jag använde mig av i huvudsak är utarbetade av IFLA och särskilt 
anpassade för OPAC:er. 

Den teoretiska grunden utgörs av Zipfs princip om minsta ansträngning 
samt användbarhetsteori utarbetat inom forskningsområdet människa-
datorinteraktion. 

Resultatet av min webbanalys visade på att det undersökta gränssnittet inte 
uppfyllde riktlinjerna. Detta var dock inget som störde OPAC:ens reella 
användare, vilka upplevde verktyget som lättanvänt.  
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