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Sammanfattning 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur användarvänlig Märsta biblioteks OPAC kan anses vara. 

Teoretiska utgångspunkter utgörs av MDI och Allwoods definition av användarvänlighet. Frågeställningarna 
är: Är OPAC anpassat till sin uppgift? Är OPAC användarvänlig? Hur pass väl accepterar användarna OPAC? 
samt Vilken grad av kompetens uppvisar användarna av OPAC? Källmaterialet består av sex intervjuer i form av 
.avi-filer. Metoden jag valt är kvalitativ med halvstrukturerad intervjuform. Resultatet är att, med utgångspunkt i 
Carl Martin Allwoods definition och undantaget hjälpresurserna, användbarheten i Märsta biblioteks OPAC får 
betraktas som mindre god. 

Abstract 
The purpose of this Bachelor thesis is to examine how user-friendly the OPAC of the Märsta public library is 
considered to be. 

Theoretical basis are HCI and Allwoods definition of usability. Issues are: Is the OPAC suited to its task? Is 
the OPAC user-friendly? How well does a user accept the OPAC? and What degree of competence is shown by 
users of the OPAC? The source material consists of six interviews in the form of .avi files. The method I have 
chosen is qualitative semi-structured interview form. The result is that, based on Carl Martin Allwood’s defini-
tion and with exception for the using of help-resources, the usability of Märsta’s library OPAC can be considered 
less good. 
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Inledning och tidigare forskning 

En betydande del av vår tid tillbringar vi framför skärmar av olika slag. Det kan 
vara datorskärmar, TV-skärmar, smartphone-skärmar, alla med det gemensamt att 
de presenterar någon form av visuell information.1 

Med TV-apparaternas intåg i hemmen började vi titta på skärmarna och nöjde 
oss med det TV-program som fanns vid en bestämd tidpunkt. Sedan kom TV-
spelen in i våra hem, ett av de första var ett enkelt ping-pong spel där en vit punkt 
hoppade mellan två plattor.2 Det fantastiska var att vi med en handhållen kontroll 
kunde påverka plattornas läge! Vi kunde påverka bilden på skärmen, vi kunde 
styra över innehållet på skärmen! Strax efteråt kom datorerna in i våra hem på 90-
talet, de var försedda med ett pekdon, ofta i form av en mus samt ett medföljande 
tangentbord. Nu kunde vi även skriva in olika former av tecken på skärmen. Inte 
nog med det, datorn kunde bearbeta tecknen och sända tillbaka ett resultat. Det är i 
detta gränsland mellan människa och dator, interaktionen mellan människa och 
maskin, denna kandidatuppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap kommer 
röra sig.  

Jag arbetar på folkbibliotek och under mina pass i informationsdisken kunde 
jag iaktta användare vid katalogdatorerna, eller OPAC-datorerna, som sökte efter 
olika typer av media. Efter en tid tyckte jag mig se ett mönster – tre av fyra använ-
dare använde först katalogdatorn men kom sedan över till informationsdisken och 
ställde frågor. Det var som om katalogdatorn inte riktigt hade svarat på deras frå-
gor, de ansåg sig behöva ytterligare hjälp. Det fick mig att börja fundera över vad 
som egentligen händer där i gränssnittet mellan människa och maskin.  

Syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera hur användbar Märsta 
biblioteks OPAC kan anses vara. Det är en angelägen uppgift eftersom OPAC-
datorerna innehåller själva nyckeln till bibliotekets bestånd i form av tryckt och 
elektroniskt material. Som användare vill vi kunna koncentrera oss på att hitta 
titeln vi söker och slippa brottas med problem som gäller själva datorn eller pro-
grammet.3  

1 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Smartphone [2013-08-14]. 
2 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: pong [2013-08-14]. 
3 Allwood, C. M. (1997), Människa - datorinteraktion, s. 10. 
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Översikt över tidigare forskning 
I en litteratur- och kunskapsöversikt från Kungliga biblioteket hade författarna 
uppdraget att göra en genomgång av olika undersökningar av OPAC, Online Pub-
lic Access Catalogue. Syftet var att undersöka vilka kunskaper som är generellt 
giltiga när det gäller användare och bibliotekskataloger.4  

Av kunskapsöversikten framgår bland annat att sökningar i OPAC ofta är äm-
nessökningar och att denna typ av sökning innebar större svårigheter för använ-
darna än man tidigare varit medveten om.5 Vidare konstateras att användare ofta är 
nöjda med OPAC, även om de får ett dåligt sökresultat. En annan slutsats i kun-
skapsöversikten är att användarna ofta tillämpar en vanlig princip när de söker, 
principen om minsta möjliga ansträngning. Användarna använder information som 
är lätt att hitta, även om man inser att den är av sämre kvalitet. I allmänhet har 
användarna inget intresse av att bli sökexpert och lära sig hantera OPAC:en fullt 
ut. Vid sökningar formulerar användarna sällan sina sökstrategier och en sökning 
består oftast av två termer. I regel saknas användandet av booleska operatorer i 
sökningarna.6 Enligt kunskapsöversikten ska 70-80 procent av sökningarna efter 
ett känt objekt lyckas.  

Kunskapsöversikten visar även på några vanliga orsaker till att sökningarna 
misslyckas. Felstavningar och typografiska fel, det vill säga användandet av apo-
strofer, bindestreck och förkortningar är vanliga fel.7 En annan typ av fel som an-
vändarna gör är att de formulerar sin sökfråga på ett sätt som katalogen inte kan 
hantera, till exempel användandet av inledande bestämd eller obestämd artikel i 
titlar. Det förekommer även att användarna skriver in sin fråga i fel sökfält katalo-
gen. Ibland uppstår felkällor som inte användarna själva är upphov till. Referenser 
och litteraturlistor kan vara felaktiga, vilket resulterar i misslyckade sökningar. 
Användarna kan även ha felaktiga förväntningar på vad katalogen kan innehålla. 
Man förväntar sig kanske att finna artiklar i bibliotekskatalogen när man i stället 
skulle ha använt sig av en bibliografisk databas eller lämpligt referensverk.  

Tidigare magisteruppsatser 
I en magisteruppsats författad av Ola Videke avhandlas huruvida en publik kata-
log, Libra III, fyller sin ”uppgift och funktion på ett bra sätt”.8 Han tar avstamp i 
rekommendationerna från IFLA om hur en bibliotekskatalog ska vara utformad 
med frågeställningarna ”Hur pass väl uppfyller Libra IIIs OPAC IFLAs rekom-
mendationer och principer från 1999? Hur fungerar gränssnittet mellan människa 

4 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 3. 
5 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 8. 
6 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 9. 
7 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 9. 
8 Videke, O. En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv. Magisteruppsats i BoI vid Biblio-
tekshögskolan, 2001.  
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och maskin i Libra IIIs OPAC”. Videke använder sig av kvalitativ metod och in-
tervjuar fem respondenter (bekanta, vänner, föräldrar samt hustru). Källmaterialet 
består av sex uppgifter att besvaras med hjälp av OPAC samt fem diskussionsfrå-
gor. Videke kom i sin undersökning bland annat fram till att intervjupersonerna 
inte lade så stor vikt vid ämnesord utan istället använde sig av fritextsökning. An-
vändarna använde sällan hjälp-funktionen och hade själva en uppfattning om att 
de sökt på ett korrekt sätt. Om de använt hjälp-funktionen hade de kunnat få ut 
mera av sökningen. Medföljande tesaurus eller synonymordlista kunde ha varit till 
hjälp. En annan slutsats var att terminologin i LIBRA III behöver ses över. Videke 
menar att det inte är självklart att systemets användare uppfattar termerna på 
samma sätt som dess konstruktörer. Sammanfattningsvis anses Libra III ha en bra 
OPAC, sett både ur IFLAs som användarnas perspektiv. 

I magisteruppsatsen ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra” 
har författarna syftet att undersöka en webbaserad bibliotekskatalogs användar-
vänlighet utifrån användarnas perspektiv.9 Som teoretiska utgångspunkter använ-
der de Carl Martin Allwoods kriterier för användbarhet och Zhang Jin & Sara Fi-
nes principer. Deras frågeställning gäller om en webbaserad katalog som LIBRA 
III verkligen är mer användarvänlig än vad äldre datoriserade bibliotekskataloger 
är/var. De genomförde 19 intervjuer och kom bland annat fram till att de flesta 
använder valfria sökord, och inte den sökskärm som är mest lämplig med tanke på 
den information de har att utgå ifrån. Vidare att ett antal användare anser att kata-
logen är självinstruerande vilket de tar som ett tecken på god gränssnittsdesign. De 
konstaterar även att de problem som tidigare var vanliga vid katalogsökning kvar-
står. Det gäller då främst problem kring att formulera sina sökningar, framför allt 
ämnessökningar. Katalogen anses användarvänlig i det avseendet att användarna 
är positivt inställda till den och är nöjda med resultaten av sina sökningar. Använ-
darkompetensen är inte särskilt hög och behov finns av ökad användarundervis-
ning. 

I en magisteruppsats från Högskolan i Borås har författaren som syfte att med 
Carl Martin Allwoods fyra användbarhetsaspekter utvärdera den effektiva funkt-
ionaliteten hos OPAC vid Bodens stadsbibliotek.10 Som teoretisk utgångspunkt 
används Allwoods kriterier för användbarhet. Metoden är kvalitativ och käll-
materialet består av sju intervjuer. Resultatet visar bland annat att respondenterna 
interagerade effektivast i de tjänster och programfunktioner de var vana att an-
vända. De föredrog att använda sökfältet för fritextsökning och hade svårt att hitta 
tillbaka till träfflistan från sidan för de bibliografiska uppgifterna. De användare 
som har erfarenheter av sökmotorer och bokhandel på Internet önskar sig liknande 
inställningar och sökbegränsningar. Respondenterna uppvisar stora svårigheter att 

9 Olsrud, A, Petersson L. ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra.” Magisteruppsats i BoI 
vid Bibliotekshögskolan, 2000. 
10 Karlsson-Broström, I. Det funkar för mig. Användbarhet i ett OPAC-system. Högskolan i Borås 2010. 
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använda hjälp-funktionen, bland annat när det gäller att hitta information om över-
tidsvarning. Slutsatsen drogs att hjälpfunktionen i OPAC inte uppfyller Allwoods 
användbarhetsfaktorer. 

I en magisteruppsats från Uppsala universitet var syftet att undersöka Uppsala 
stadsbiblioteks OPAC utefter IFLA:s riktlinjer för hur ett användarvänligt webba-
serat användargränssnitt bör utformas.11 Uppsatsen tar sina teoretiska utgångs-
punkter i Carl Martin Allwoods kriterier för användbarhet. De frågeställningar 
som behandlas är vilka kriterier som finns för att ett webbgränssnitt ska anses vara 
användbart, om det undersökta webbgränssnittet uppfyller dessa kriterier, samt hur 
användarna upplever webbgränssnittet. Källmaterialet består av 19 intervjuer, ut-
förda med kvalitativ metod. Resultatet visade bland annat att det undersökta 
gränssnittet inte uppfyllde riktlinjerna. Detta påverkade dock inte användarna som 
upplevde OPAC som lättanvänd och inte önskade sig några större förändringar. 
Ingen av de 19 respondenterna använde OPAC:s inbyggda hjälp-funktion. 

11 Aromaa, H. UA OPAC OK, Magisteruppsats i BoI vid Uppsala universitet, 2006. 

4 
 

                                                 



Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Teoretiska utgångspunkter  

Människa – datorinteraktion (MDI) 
Människa–datorinteraktion (MDI) innebär det samspel som uppstår mellan en 
människa och en dator beaktat den miljö de båda befinner sig i.12 En stor skillnad 
mellan människa och dator är att det är människan som sätter målen för arbetet. 
De mål som kan bli intressanta styrs i sin tur av de uppgifter som ska lösas i den 
aktuella miljön, till exempel på arbetsplatsen. Det är människan som bör styra 
datorn och avgöra vilka arbetsuppgifter som kan bli aktuella, eftersom människan 
oftast är mer flexibel än datorn och har lättare att samordna olika kunskapsfält. 
Datorns styrka är dock att den lättare kan hitta detaljfel, till exempel syntaxfel i 
programkod. Några likheter mellan människa och dator finns även, till exempel att 
båda påverkas av regler. En annan likhet är att båda har förmågan att vid en given 
tidpunkt selektera den information som anses väsentlig. Centralt är dock att detta 
samspel sker så smidigt som möjligt. Det är här begreppet användbarhet kommer 
in.13 

Forskningen inom MDI-området fokuserar på att förbättra samspelet mellan 
människa och dator, vilket resulterat i ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 
Hittills har forskare inom psykologi och datalogi varit mest bidragande, men även 
pedagoger, sociologer, socialantropologer och lingvister har tillfört området värde-
full kunskap. Inom psykologins område har kognitionspsykologin varit den mest 
framträdande, en riktning inom psykologin som främst intresserar sig för männi-
skans kunskaps- och tankeliv. Inom kognitionspsykologin är det informationspro-
cesspsykologin som främst bidragit till teoribildningen genom att hämta idéer från 
forskning där man utvecklar datorns informationsprocesser.14 

 
Nedan redogör jag för en av teorierna rörande användbarhet, Carl Martin 

Allwoods teori om användbarhet. 

12 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 7. 
13 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 8. 
14 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 133. 
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Allwood om användbarhet 
Carl Martin Allwood menar att användbarhet är avgörande för att hjälpa använda-
ren att fokusera på den uppgift som datorn ska lösa. En användare vill inte ha pro-
blem med datorn eller programvaran. Användaren vill kunna koncentrera sig på 
arbetsuppgiften för att kunna höja kvaliteten på arbetsresultatet eller annorlunda 
uttryckt produktiviteten. För att uppnå denna höjning i produktiviteten måste in-
teraktionen mellan programmets funktionalitet, programmets användbarhet och 
användarens tillgodosedda informationsbehov vara hög.15 

Allwood menar att åtminstone fyra olika faktorer tillsammans bestämmer ett 
programs användbarhet:16 

• Anpassning 
• Användarvänlighet 
• Användaracceptans 
• Användarkompetens 

Anpassning innebär att funktionerna i programmet är anpassade för att på bästa 
sätt följa strukturen hos den uppgift användaren försöker lösa. Anpassning av ett 
program är lättare att uppnå då programmet utvecklas för en speciell arbetsplats 
eftersom arbetsuppgiften lättare kan avgränsas. När det gäller program som kan ha 
flera tillämpningar, så kallade generiska program, kan det bli svårare med anpass-
ningen. Detta beroende av att det kan vara svårt att i förväg veta vilka uppgifter 
användaren kommer bruka programmet till. 17 

Användarvänligheten kan enligt Allwood indelas i fyra delområden. För det 
första ska själva programmet vara åtkomligt, det vill säga användaren ska ha till-
gång till programmet. För att använda programmet behövs ofta någon form av 
terminal, som i sin tur ska vara ansluten och när man arbetar vid den ska svarsti-
derna vara normala. Åtkomlighet kan även utgöra ett perspektiv när man arbetar i 
själva programmet, att snabbt kunna flytta mellan olika funktioner i ett program 
innebär en hög grad av åtkomlighet.18 

Det andra delområdet innebär att programmet uppvisar ”förenlighet med och 
stöd för människans mentala funktionssätt”. Med det menar Allwood perspektiv 
som kan anses vara generella för alla eller en majoritet av dem som använder pro-
grammet. Det kan till exempel handla om den mängd information en användare 
kan hålla i minnet vid en given tidpunkt för att kunna interagera med programmet. 
Ett annat exempel är att programmet inte bör uppmuntra till fel från användaren 
genom att kräva sådana svar som står i strid med användarens förkunskaper. Vi-
dare är det en fördel om användaren presenteras för adekvata alternativ på skär-

15 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 10. 
16 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 11. 
17 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 11. 
18 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
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men i till exempel rullgardinsmenyer. På så sätt får användaren stöd i sina min-
nesprocesser och får hjälp att välja mellan lämpliga alternativ i lösandet av en 
uppgift.19 

Det tredje delområdet handlar om individualisering.20 Även om det är mycket 
som förenar olika datoranvändare är det mera som skiljer dem åt. Genom att ut-
forma datorprogram med hög grad av flexibilitet kan man öka chansen för att pro-
grammet passar den enskilde användaren. Ett programs flexibilitet ökar till exem-
pel genom att användaren kan ställa in vilket språk som kan användas i menyer 
och texter. Flexibiliteten ökar även om användaren kan ändra till en lättare språk-
nivå i informationstexter. Graden av individualisering och möjlighet för använda-
ren att anpassa programmet måste dock vägas mot kvaliteten på interaktionsmil-
jön. En alltför långt gången individualisering kan försvåra användarens möjlighet-
er att effektivt interagera med programmet. Till exempel kan man föreställa sig 
olika typer av färginställningar där alltför många nyanser gör att användaren får 
svårt att orientera sig på skärmen. Vidare kan en individualisering av en program-
vara medföra ökade utvecklingskostnader och innebära ökade svårigheter för 
andra inom en organisation att använda programmet. Individualisering är alltså en 
fråga om balans. 

Den fjärde och sista infallsvinkeln på användarvänlighet avser kvaliteten på de 
hjälpresurser som finns knutna till programvaran. Det kan handla om andra män-
niskor, pappersdokumentation, programmets hjälpfunktion eller programfunktion-
er av stödjande karaktär.21 

Användaracceptans innebär att användarna har en positiv inställning till pro-
grammet och att de är starkt motiverade att använda det. Enligt många forskare är 
frågan om användaracceptans den enskilt viktigaste. Om inte användarna vill an-
vända programmet kommer de inte att lära sig använda det. Det finns även en risk 
att de användare som vet hur man använder programmet ändå inte gör det ef-
tersom de inte är motiverade att använda det. Slutligen finns risken att när pro-
grammet väl används kommer det ske på ett slarvigt och ointresserat sätt. Det kan 
i sin tur innebära att onödiga fel uppstår i arbetsresultatet och att tiden för att ge-
nomföra en arbetsuppgift ökar. God användaracceptans kan säkras i programut-
vecklingsprocessen.  

Användarkompetens innebär att användaren har en tillräcklig förståelse och 
tillräckliga kunskaper för att kunna interagera med programvaran på ett effektivt 
sätt. Detta kräver en effektiv utbildning på systemet. I dagsläget är utbildningar på 
olika system betydligt mindre effektiva än de skulle kunna vara.22 

19 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
20 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
21 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 13. 
22 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 13. 
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Några egenskaper hos tänkandet 
Carl Martin Allwood tar även upp två intressanta aspekter på tänkande som jag 
finner relevanta för denna uppsats.  

En aspekt på tänkandet utgörs av aktivt tänkande. Människor skapar gärna hy-
poteser om verkligheten vilka sedan, genom att individen samlar på sig erfaren-
heter, stäms av mot verkligheten. Detta innebär att individen bygger upp en mer 
eller mindre rättvisande bild av sig själv och sin omvärld, som en del i människans 
sökande efter mening och sammanhang. Det aktiva tänkandet kan dessvärre även 
innebära att individen ofta konstruerar förklaringar utifrån väldigt mager informat-
ion. Människor kan spekulera i överkant eftersom ett svar, vilket som helst, ofta 
föredras framför inget svar alls.23 

Oftast förekommer aktivt tänkande i kombination med undvikande av kogni-
tiv ansträngning. Kognitiv ansträngning kan innebära att många premisser måste 
beaktas samtidigt, koncentrerad och långvarig uppmärksamhet samt systematiska 
sökningar i minnet. Undvikandet av kognitiv ansträngning blir särskilt påtaglig när 
motivationen för att lösa uppgiften är låg. Människor prioriterar gärna att nå sitt 
mål framför att förbättra sin förståelse av verkligheten, människor har en tendens 
till kognitiv lättja.24 

 
Jag kommer använda mig av Allwoods teorier i denna kandidatuppsats eftersom 
teoribildningen fokuserar på interaktionen mellan programmets funktionalitet, 
programmets användbarhet och användarens tillgodosedda informationsbehov.25 

Begrepp och definitioner 
Med OPAC avses en förkortning som betyder Online Public Access Catalogue. 
Fritt översatt till svenska blir det Uppkopplad Publikt Tillgänglig Katalog eller 
med andra ord ett biblioteks katalog, vilken är tillgänglig via Internet.  

Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera hur användbar Märsta biblio-
teks OPAC kan anses vara. 

Avgränsning 
Undersökningen studerar onlinekatalogen OPAC som bygger på bibliotekssyste-
met BookIt, levererat av företaget Axiell. Det finns andra lösningar på webb-
baserade kataloger och anledningen till att jag använt just denna är att den finns 
tillgänglig på Märsta bibliotek samt att det är det största biblioteksdatasystemet. 

23 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 47. 
24 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 49. 
25 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 10. 
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Uppsatsen avgränsar sig till hur användare söker i katalogen, inte hur de hittar en 
bok i biblioteket. 

Frågeställningar 
Jag har formulerat mina frågeställningar med utgångspunkt i Carl Martin 
Allwoods definition av användbarhet: 26 

- Är OPAC anpassat till sin uppgift? 
- Är OPAC användarvänlig? 
- Hur pass väl accepterar användarna OPAC? 
- Vilken grad av kompetens uppvisar användarna av OPAC? 

OPAC 
BOOK-IT finns på mer än 200 kommunbibliotek, högskolor, grund- och gymna-
sieskolor i Sverige och övriga Norden.27 

OPAC har utvecklats gradvis och den första generationen var i princip endast 
en elektronisk version av föregångarna, katalogkorten.28 Det gick att söka på titel 
och författare samt kortfattade bibliografiska uppgifter, vilka på den tiden ännu 
inte var standardiserade. 

I den andra generationen hade sök-funktionerna förbättrats med sökning på 
ämnesord och viss boolesk söklogik. Nu kunde man även få resultaten av sök-
ningarna presenterade på olika sätt och användbarheten ökade då man kunde välja 
olika grad av språklig nivå. Dock uppvisade den andra generationens OPAC vissa 
brister.  

Den tredje generationens OPAC behövde därför förbättras med bland annat 
hjälp för sökfunktionen, möjlighet att göra fritextsökningar, utökade bibliografiska 
data, möjlighet att ändra språk med mera. Med Internets intåg har en mängd funkt-
ioner tillkommit. Gränserna har suddats ut mellan lokala och globala resurser, 
mellan kataloguppgifter och andra elektroniska databaser. Flera aktörer är intres-
serade av att biblioteken utvecklas från det tryckta materialet till det elektroniska. 
OPAC utvecklas i långsammare takt än andra sökbara kataloger på Internet. I en 
rapport från University of California konstateras att: 29 

On the Library front, our bibliographic systems have not kept pace with this changing envi-
ronment. The continuing proliferation of formats, tools, services, and technologies has upend-
ed how we arrange, retrieve, and present our holdings. Our users expect simplicity and imme-
diate reward and Amazon, Google, and iTunes are the standards against which we are judged. 
Our current systems pale beside them. 

26 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
27 Axiell.se gå till: bookit [2012-04-02]. 
28 Baeza-Yates,R (2011). Modern information retrieval, s. 688. 
29 http://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/bstf/docs/Final.pdf, University of California, Re-
thinking How We Provide Bibliographic Services for the University of California, s. 2 [2013-08-14]. 
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Jag vill nedan beskriva de funktioner i OPAC som min undersökning berör. Det 
gäller alltså startsidan, träfflistan, avancerad sökning, indexsökning och inställ-
ningar.  

Sigtuna kommuns OPAC är uppbyggd med frames-teknik vilket innebär att 
flera webbsidor eller media kan visas i ett gemensamt fönster.30 Genom att dela in 
ett fönster i olika delar kan man referera till olika delfönster inom samma föns-
ter.31 Referenserna kan vara interna inom webbplatsen eller externa utanför webb-
platsen. Till exempel kan man med denna teknik göra ett webb-fönster med di-
mensionerna en rad fördelad på tre kolumner. I den första kolumnen skriver man 
länkar till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. När man klickar på länken till 
Dagens Nyheter öppnas dess webbplats i den andra kolumnen och när man klickar 
på länken till Svenska Dagbladet öppnas denna webbplats i den tredje kolumnen. 
På så sätt slipper man öppna nya webbplatser i nya fönster, vilket medför fördelar 
som ökad överblickbarhet och underlättande av jämförelser. Tekniken kan även 
medföra nackdelar, bland annat att utskrifterna inte ser ut som förväntat eller att 
olika webb-läsare ger webbsidorna olika utseende. 

Vi börjar med att titta närmare på startsidan för Sigtuna kommuns biblioteks 
OPAC. Denna består av en matris med dimensionerna två rader och två kolumner 
vilket skapar fyra fält, se nedan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/pls/bookit2/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-s-e senast 
hämtad 2012-02-15. 
31 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Framing_(World_Wide_Web) [2013-08-14]. 
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Figur 1: Startsidan för Sigtuna kommuns OPAC 

 

Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 
 

 
I fält A återfinns en samlingsbild av kända silhuetter i Sigtuna kommun, vid 
klickning länkas man vidare till Sigtuna kommuns biblioteks webbplats.  

Fält B innehåller själva sökfältet med länkar till utökade sökfunktioner.  
I fält C finns länkar till olika funktioner, till exempel att reservera böcker, ad-

ministrera låntagarkontot samt göra fjärrlåneansökan. Högst upp i fältet finns tre 
små knappar med figurer i form av frågetecken, kuvert och hus. Frågetecknet, med 
dimensionerna 17x14 pixlar, länkar vidare till hjälpfunktionen och användarma-
nualen. Brevet öppnar ett e-postformulär vilket gör det möjligt att sända e-post till 
biblioteket. Hus-symbolen länkar till startsidan för Sigtuna kommuns biblioteks 
OPAC. Längst ned i fältet finns en rullgardinsmeny med rubriken ”Språk”. I rull-
gardinsmenyn kan användaren endast göra ett val, nämligen ”Svenska”. 

Fält D är resultatfältet. Här visas resultatet av gjorda sökningar i fält B samt 
resultatet av de val användaren gjort i fält C. 

I fält B finns alltså sökfältet och en sökning på ”Guillou, Jan” ger följande 
skärmbild: 
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Figur 2: Träfflista, resultat av sökning på ”Guillou, Jan” 

 

Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 

Träfflistan visas med tio titlar per sida. Högst upp i träfflistan finns knappar som 
gör det möjligt att flytta framåt och bakåt mellan dessa sidor, med tio träffar per 
sida. Listan innehåller information om författare, titel, år, hylla och medietyp. Den 
gröna bocken framför titeln talar om att titeln finns tillgänglig för utlån på de eller 
det bibliotek som sökningen avgränsats till. Om ingen avgränsning gjorts visas 
resultatet för samtliga Sigtuna kommuns fyra bibliotek. I högerkolumnen kan be-
gränsningar i träffmängden göras, användaren kan reducera träffmängden genom 
att till exempel under ”Medietyp” välja ”Böcker, tryckt text”. Andra möjliga be-
gränsningar är ”år”, ”språk”, ”författare” och ”hylla”. 

I nästa skärmbild visas informationen som visas när alternativet ”Avancerad 
sökning” valts. 
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Figur 3: Skärmbild när alternativet ”Avancerad sökning” valts 

 

Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 

På denna sida kan en mängd olika sökbegrepp kombineras med varandra och 
begränsningar kan göras till biblioteksenhet, medietyp, språk med mera. En viktig 
detalj vid användandet är att användaren inte längre ska använda det översta 
sökfältet utan det som kommer efter rubriken ”Avancerad sökning”. 
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Figur 4: Skärmbild när alternativet ”Indexsökning” valts 

 
Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 

När användaren valt alternativet ”Indexsökning” ges möjlighet att söka i något av 
katalogens index. De alternativ som finns i rullgardinsmenyn är ”upphovsman”, 
”titel”, ”ämnesord”, ”klassifikation” och ”serie”. Användaren kan skriva in ett 
ämnesord, till exempel ”kvinnor”, välja ”ämnesord” i rullgardinsmenyn och få 
följande resultat:  

Figur 5: Skärmbild vid sökning på ämnesord ”kvinnor” 

 
Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 

Här kan användaren välja mellan ett antal möjliga ämnesord kopplade till 
ämnesordet ”kvinnor”. Genom att markera det ämnesord man vill använda kan 
användaren få en träfflista som i figur 2. 

I nästa figur visas skärmbilden när alternativet ”Inställningar” valts. 
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Figur 6: Skärmbild när alternativet ”Inställningar” valts 

 

Källa: opac.sigtuna.se http://opac.sigtuna.se/ [2013-08-14] 

Alternativet ”Inställningar” ger en skärmbild som mycket lik den som visas vid 
”Avancerad sökning”. Skillnaderna är att sökrutan saknas och att när användaren 
klickat ”OK” har inställningar gjorts som kommer gälla i samtliga framtida sök-
ningar. 
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Källmaterial och metodredovisning 

Källmaterial 
Mitt källmaterial består av sex intervjuer i form av .avi-filer. Dessa filer innehåller 
inspelningar av intervjuerna bestående av rörliga bilder med ljud där man kan 
följa hur respondenternas väljer att besvara frågorna i frågeformuläret. Det är möj-
ligt att se vad respondenterna skriver i sökfälten, hur de för muspekaren, vilka 
länkar de klickar på samt höra deras muntliga kommentarer. 

Metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod. Ett möjligt alternativ skulle na-
turligtvis vara kvantitativ metod, men jag vill i min undersökning vara så beskri-
vande som möjligt. Att göra en kvantitativ studie skulle resultera i en mängd data 
som i och för sig skulle vara intressanta, men de skulle inte beskriva flödet, de 
steg respondenterna går igenom för att lösa uppgifterna, själva beskaffenheten hos 
svaren.32 Dessutom är det svårt att veta om respondenterna uppfattat frågorna på 
det sätt man tänkt sig.33 Metoden jag valt är alltså kvalitativ med halvstrukturerad 
intervjuform.34  

För att undersöka användarna kan en mängd olika typer av tester användas. 
Allwood nämner bland andra enkäter, intervjuer, tänka högt, videoinspelning av 
ansiktsuttryck och skärm samt loggningar av användarnas knapptryckningar.35 Jag 
har valt att göra en videoinspelning av skärmen, eftersom jag inte sett det göras i 
någon tidigare uppsats samt att jag bedömde att det skulle innebära en rimlig 
tidsåtgång. Det viktigaste skälet var dock att det med den metoden klart skulle 
framgå hur svaren på sökningarna gjorts. 

Urval 
I boken Observing the user experience resonerar Mike Kuniavsky kring hur en 
lämplig undersökningsgrupp bör utformas. Han menar att gruppen i så hög grad 
som möjligt ska likna den grupp som i slutänden ska använda programmet, under-
sökningsgruppen ska ha en hög grad av representativitet. Min ambition var att i så 
hög grad som möjligt följa Kuniavskys rekommendationer för hur en bra under-
sökningsgrupp bör utformas: 36 

32 Steinar, K. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 67. 
33 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 126. 
34 Steinar, K. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117. 
35 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 126f. 
36 Kuniavsky, M. (2003) Observing the user experience : a practitioner's guide for user research, s. 266. 
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- Kvinnor och män, helst män 
- 25 år fyllda, eller äldre, helst 35-50 
- Har tillgång till Internet hemma eller i på arbetet 
- Använder webben 5 timmar eller mer per vecka 
- Har 1 eller 2 års erfarenhet av internet 
- Har köpt minst 3 saker online 
- Har köpt något online de senaste tre månaderna 

Anledningen till att jag valde denna urvalsgrupp var att jag drog mig till minnes 
att det var mest män som gjorde sökningar vid OPAC-datorerna. Vidare verkade 
åldersgruppen stämma och urvalskriterierna skulle resultera i en tämligen datorvan 
urvalsgrupp. I teorin tänkte jag mig alltså att avvakta tills en man i 35-50-årsåldern 
använde OPAC och sedan ställa övriga frågor om Internet med flera för att slutlig-
en fråga om han ville ställa upp på en intervju. I praktiken visade det sig vara svå-
rare än jag trodde att få tag på respondenter, så det fick bli de som ville medverka.  

Nu hade jag dessvärre missat att Kuniavsky använde ett exempel där man ska 
testa en webbplats för försäljning av varor till en viss målgrupp, vilket innebär att 
urvalsgruppen då var anpassad till denna kundgrupp. Jag skulle naturligtvis funde-
rat mera över vilka biblioteksanvändarna är i allmänhet och inte vilka som stod 
framför datorerna. 

SOM-institutet i Göteborg gör årligen longitudinella studier av åsikter och 
opinion i Sverige och publicerar varje år rapporten ”Kulturvanor i Sverige”. En-
ligt SOM-undersökningen för 2011 ser den typiske biblioteksanvändaren som be-
sökt ett bibliotek minst någon gång under de senaste tolv månaderna, 1989-2011, 
ut som följer:37  

- 56 % var kvinnor, 42 % män 
- av besökarna in åldersgruppen 16–29 år besökte 58 % bibliotek, 30–49 år

 54 %, 50–64 år 45 %, 65–85 år 45 % 
- av de med låg utbildning hade 31 % besökt bibliotek, medel 43 % och 

högre utbildning 69 % 

Efter att ha läst igenom SOM-institutets rapport insåg jag att jag borde ha strävat 
efter att få en undersökningsgrupp med följande sammansättning: 

- kvinnor och män, helst kvinnor 
- alla åldrar, helst 16-29 
- alla utbildningsnivåer, helst högre 

37 SOM-Institutet, Kulturvanor i Sverige, http://www.som.gu.se/digitalAssets/1373/1373454_kulturvanor-i-
sverige-1987-2011.pdf, tabell 9a och 9b. [2013-08-14]. 
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Misstaget jag gjorde var alltså att fokusera på de som redan använde datorerna, de 
datorvana. Jag glömde att vidga perspektivet till biblioteksanvändarna och inklu-
dera de potentiella framtida användarna. Nu slumpade det sig så att den under-
sökta gruppen ändå blev representativ, trots att urvalprincipen var fel. 

Frågeprotokoll 
Frågorna i undersökningen ska ge svar på hur användarvänlig bibliotekets OPAC 
är. Jag valde att dela in undersökningen i tre delar. En inledande del med bak-
grundsfakta om respondenterna. En undersökningsdel med uppgifter att lösa i 
bibliotekets OPAC. Sist en avslutande del med avrundningsfrågor av mer allmän 
karaktär. De frågor jag ställde var: 

Bakgrundsvariabler 
Ålder 
Kön 
Utbildningsnivå 
Datorvana 
Hur ofta använder du OPAC (antal ggr per vecka, per månad) 

Frågor att lösa i OPAC 
Sök fram titlar av Jan Guillou. 
Vilka av dessa titlar med tryckt text är just nu inne på Märsta bibliotek?  
Reservera en av titlarna på lånekortsnummer 90 35959 0105, kod xxxx. 
Vilka av titlarna finns som ljudbok, på Märsta bibliotek?  
Finns det något om kvinnors liv på 1800-talet? 
Finns det något om Harry Martinson, på alla bibliotek? 
Lista Daisy-böcker för vuxna på Märsta bibliotek. 
Lägg ett inköpsförslag 
Gör en fjärrlåneansökan  
Ta bort reservationen av boken av Guillou du gjorde ovan. 
Visa innehållsförteckning, innehållsbeskrivning och omslagsbild till boken ”Ele-
vens värld” 2006 av Gunn Imsen. 
Ställ in alternativet övertidsvarning. 

Avslutande frågor 
Har du gått någon utbildning på OPAC? 
Hur brukar du formulera dina sökningar?  
Brukar du hitta det du söker? 
Vad var lätt – svårt med att använda OPAC? 
Andra sökningar du minns? Vad hände då?  
Var det något du saknade när du sökte? Något ord du inte förstod?  
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Vad tycker du om den grafiska layouten på sidan? Användargränssnittet? 
Något du vill tillägga? 

Intervjusituationen 
Intervjuerna gjordes i ett avskilt rum i bibliotekslokalen. Detta underlättade inter-
vjusituationen då respondenten dels kunde sitta ned och dels inte behövde vara 
rädd för att störa andra biblioteksbesökare. Respondenterna uppmanades att 
”tänka högt” för att underlätta förståelsen av och anledningarna till olika sökalter-
nativ och länkval.38 

Tillvägagångssätt 
Eftersom jag arbetar på folkbiblioteket i Märsta var det lätt att hålla uppsikt över 
bibliotekets två OPAC-datorer vid till exempel bokuppsättning. När jag såg att 
någon stod och sökte på datorerna passade jag på att fråga om en intervju. Det var 
svårare än jag trodde att få respondenter. Det var överhuvudtaget inte särskilt 
många som sökte på datorerna under den tid undersökningen pågick och gjorde 
man det hade man inte tid att delta i undersökningen. Slutligen fick jag dock ihop 
sex respondenter, vilka intervjuades under perioden 18/1 - 21/2 2012. Innan inter-
vjuerna startade informerades respondenterna om undersökningens syfte samt att 
deras svar spelades in. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en bärbar dator 
som använde bibliotekets trådlösa nätverk. Datorn var utrustad med programvaran 
”Portable Auto Screen Recorder”, med vars hjälp svaren på frågorna spelades in i 
form av rörliga bilder med ljud där man kan följa vad respondenterna skriver i 
sökfälten, hur de för muspekaren, vilka länkar de klickar på med mera. 39 

38 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 127. 
39 Softpedia.com, gå till: Portable AutoScreenRecorder [2013-08-14]. 
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Undersökning och analys 

Totalt genomfördes sex intervjuer. Intervjun var indelad i tre avsnitt – bakgrunds-
variabler, frågor att lösa i OPAC och avslutande frågor. 

Bakgrundsvariabler 
Jag har intervjuat sex personer. Dessa är: 

Anna, 21 år, studerande vid Stockholms universitet. Hon anser sig vara van 
datoranvändare, använder Internet. Anna använder sig av OPAC främst i samband 
med att nya kurslistor distribueras inför kommande kurser och uppskattar att det 
totalt rör sig om ett användande som innebär att hon minst två gånger i månaden 
använder OPAC.  

Arne, 87 år, pensionär med realexamen. Under sin yrkesverksamma tid arbe-
tade han åren 1957-59 med att ta fram underlag för styrkort till kalkylprogram att 
användas i stordatorer Är trots detta inte särskilt intresserad av datorer och använ-
der inte Officepaketet eller Internet. Anser sig inte vara datorvan. Använder dock 
OPAC dagligen. 

Berit, 14 år, elev i grundskolan. Anser sig ha normal datorvana, använder In-
ternet, Office Word och spelar datorspel. Har aldrig använt OPAC tidigare.  

Cecilia, 20 år, studerar på KomVux. Anser sig vara datorvan, använder dator 
dagligen och har arbetat med Word i Office-paketet. Använder Spotify och iTunes 
har handlat varor på nätet. Använde OPAC för första gången idag när hon blev 
tillfrågad om att delta i intervjun. 

Dagny, 65 år, högskole-examen. Anser sig ha god dator vana, har handlat va-
ror på Internet, använder Word och Excel i Office-paketet. Använder OPAC två 
gånger i månaden. 

Bengt, 59 år, högskole-examen. Anser sig ha god datorvana, använder Office-
paketet, arbetat med PC-stöd och använt många administrativa system samt viss 
kunskap om nätverk. Har haft arbetsuppgifter där det ingick att söka viss informat-
ion på Internet. Använder OPAC cirka en gång i månaden. 

Bakgrundsvariablerna gav vid handen att åldern på de intervjuade hade en stor 
spridning, från 14 till 87 år, med en medelålder på 44 år. Två tredjedelar av de 
intervjuade var kvinnor. En studerade på grundskolenivå, två hade gymnasieut-
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bildning och tre högskoleutbildning. Den egenskattade datorvanan var hög, fem av 
sex tillfrågade ansåg sig ha hög eller normal datorvana. En person uppgav att han 
använde OPAC dagligen, tre av respondenterna använde OPAC en till två gånger 
per månad och två av respondenterna använde OPAC för första gången. 

Frågor att lösa i OPAC 
Här redovisar jag resultatet av frågorna som respondenterna löste i OPAC. 

Sök fram titlar av Jan Guillou 
Den första frågan, att hitta någonting av Jan Guillou konstruerades för att ge re-
spondenterna en chans till uppvärmning och för att se om de behärskade det mest 
elementära, att hitta sökfältet. 

Anna hittade omedelbart sökfältet och skrev in Jan Guillou och lyckades ut-
märkt med uppgiften.40 

Arne hade efter lite problem med att hitta u-tangenten inga problem med att få 
fram rätt resultat.41 

Berit sökte först på ”Jan guilo” och fick 0 träffar. Efter att jag bett henne kon-
trollera stavningen klarade hon testet.42 

Cecilia skriver in ”Jan Guillou” i sökfältet och klickar på ”Sök” och får kor-
rekt resultat.43 

Dagny skriver ”guillou” i sökfältet och får fram en korrekt träfflista.44 
Bengt skriver in ”Guillou, Jan” och får fram en korrekt träfflista.45 
Frågan uppvisade alltså en mängd variationer i att lösa uppgiften. En av re-

spondenterna stavade fel på efternamnet och fick inga träffar alls. Ett vanligt före-
kommande fel enligt kunskapsöversikten gjord av Kungliga biblioteket.46 Tre av 
de intervjuade skrev ”Jan Guillou”, en nöjde sig med ”guillou” och endast en av 
sex intervjuade använde sig av den vedertagna formen ”Guillou, Jan”. Det var 
självklart för samtliga var sökfältet fanns och hur man gör en sökning. Samtliga 
respondenter lyckades lösa uppgiften, men på olika sätt.  

Här menar jag att det vore bra med en anpassning av OPAC enligt Allwoods 
kriterier för användarvänlighet. Ett av delområdena påtalar nödvändigheten av att 
programmet uppvisar ”förenlighet med och stöd för människans mentala funkt-

40 Intervju med Anna 2012-01-18. 
41 Intervju med Arne 2012-01-19. 
42 Intervju med Berit 2012-01-20. 
43 Intervju med Cecilia 2012-02-01. 
44 Intervju med Dagny 2012-02-06. 
45 Intervju med Bengt 2012-02-21. 
46 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 9. 
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ionssätt”.47 Det skulle i detta fall kunna innebära att användaren kunde se en träff-
lista med författarnamn i bokstavsordning i en rullgardinsmeny. Om man skriver 
”G” i sökfältet så ska en kolumn med författarnamn som börjar på ”G” komma 
upp på skärmen. Lägger man till ett ”i” efter ”G” så ska listan hoppa fram till 
”Gi”. Då bör användaren kunna sluta sig till att Guillou inte stavas med ”Gi”. Tar 
man bort i:et så kan man sedan bläddra sig fram tills man hittar Guillou, Jan.  

Jag menar även att själva träfflistans placering på skärmbilden skulle komma 
högre upp. I nuläget startar träfflistans första post för långt ned på skärmbilden. 

Vilka av dessa titlar med tryckt text är just nu inne på Märsta biblio-
tek?  
Frågan konstruerades för att testa om respondenterna kunde begränsa träffmäng-
den genom att välja ”Böcker, tryckt text i högerkolumnen”. Frågan skulle också 
testa om användaren skulle välja ”Avancerad sökning” eller ”Inställningar” samt 
för att se om det var självklart att den gröna bocken betyder att boken finns inne. 

Anna klickade på den första posten i träfflistan från föregående sökning ”An-
tirasistiskt lexikon” för att se om titeln fanns på Märsta bibliotek. Hon planerade 
att gå igenom träfflistans 128 poster på detta sätt. När jag förtydligade att uppgif-
ten innebar att konstruera en lista över titlarna backade Anna tillbaka till träfflis-
tan. Där upptäckte hon högerkolumen och klickade på ”Böcker tryckt text” och 
lyckades minska träfflistan till 46 träffar. Anna klickar så i det översta fältet på 
”Avancerad sökning” och utbrister ”nämen kolla!”. Hon undersöker att rulla ned 
rullgardinsmenyn men avstår från att välja ett alternativ. I stället klickar hon på 
”Märsta bibliotek” i valet av biblioteksenhet och fyller med min hjälp i ”Jan Guil-
lou” i det nedre sökfältet. Hon fortsätter med att ställa in medietyp till ”Böcker, 
tryckt text” och klickar på sök och minskar därmed antalet träffar till 38. Anna vet 
att den gröna bocken visar att böckerna finns inne och frågan är besvarad. 

Arne hittar ”begränsa träffmängden” och väljer ”Böcker tryckt text”. Han 
kommer inte vidare utan behöver hjälp med att begränsa träffmängden till ”Märsta 
bibliotek”. När jag förklarar att han se om en bok finns inne med hjälp av den 
gröna bocken undrar Arne hur man kan veta bockens betydelse. Han undrar hur 
han ska veta att symbolen  betyder att en bok är inne. 

Berit börjar med att begränsa träffmängden till ”Böcker, tryckt text”, men hon 
vet inte hur hon ska lista endast de som finns inne på Märsta bibliotek. Jag visar 
hur man gör. 

Cecilia klickar på ”Inställningar”, väljer ”Märsta bibliotek” under ”Biblioteks-
enhet” och klickar ”Sök”. Sedan söker hon i rullgardinsmenyn för ”Träffsortering” 
utan att göra något val. Så väljer hon ”Böcker, tryckt text” i rullgardinsmenyn för 
”Medietyp” och bekräftar genom att trycka ”OK”. Sedan avslutar hon med att 

47 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
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klicka på ”Sök” under textrutan där ”Jan Guillou” redan är ifyllt. Cecilia klarar 
denna fråga utmärkt, men det kan bero på att det var just detta problem hon ville 
ha hjälp med när jag rekryterade henne för intervjun. Hon hade alltså fått övning i 
att lösa uppgiften omedelbart före intervjun. 

Dagny börjar med att klicka i högerspalten och begränsar träffmängden till 
”Böcker, tryckt text”. Sedan går hon in under ”Avancerad sökning” och ställer in 
biblioteksenheten till ”Märsta bibliotek”, hon rullar ned sidan och klickar ”Sök” 
varvid dialogrutan ”Obligatorisk uppgift saknas” visas. Hon öppnar rullgardins-
menyn till höger om sökrutan och läser igenom alternativen utan att göra något 
val. Hon skriver in tecknet ”*” i sökfältet och klickar på ”Sök”. Sökningen ger en 
träfflista med 53397 träffar, ett alldeles för högt antal. Sedan klickar hon på ”Sök” 
under sökfältet där det sedan tidigare sökning nu är ifyllt ”guillou OCH (1/TY)”. 
Sedan går hon tillbaka till ”Inställningar” och väljer ”Märsta bibliotek” samt 
”Alla” under ”Avdelning”. Hon klickar ”ok” men utan resultat. Jag förklarar att 
hon nu ställt in sökfiltret, men att hon nu måste utföra själva sökningen. Dagny 
klickar då återigen på ”Sök” under sökfältet där det sedan tidigare sökning är ifyllt 
”guillou OCH (1/TY)”. Jag frågar hur hon vet att de står på hyllan och hon svarar 
att ”då måste jag gå in på vartenda ett” och klickar på en titel. Jag förklarar den 
gröna bocken betydelse. 

Bengt klickar på den översta titeln för att kontrollera om boken är inne. Han 
kan notera att det finns ett exemplar i Märsta och ett i Valsta. Han klickar på 
”Träfflista” och kommer tillbaka till träfflistan. Han menar att han ofta bara vill ha 
en eller några titlar och då kan han lika gärna gå in på dem snabbt. När jag 
förtydligar att jag vill ha en lista klickar Bengt på ”Hjälp” i vänsterkolumnen. Han 
ögnar igenom rubrikerna och klickar sig vidare till ”Avancerad sökning” där han 
utbrister ”det här har jag aldrig använt”. Efter att under 60 sekunder läst den 
beskrivande texten under ”Avancerad sökning” rullar han vidare nedåt i texten. 
Jag avbryter eftersom jag anser att en rimlig tid förflutit och visar att han kan gå in 
på ”Inställningar”. 

Av sex intervjuade klarade två av att lista titlar med tryckt text som fanns inne 
på Märsta bibliotek. Den gröna bockens betydelse är inte självklar, endast en av de 
intervjuade kände till att en grön bock betyder att titeln finns inne. En av respon-
denterna efterlyser en förklaring till betydelsen av den gröna bocken, men går inte 
vidare till Hjälp-avsnittet. 

Fyra respondenter klarar att begränsa träffmängden till medietypen ”Böcker, 
tryckt text”, men klarar sedan inte att gå vidare till ”Inställningar” eller 
”Avancerad sökning”. Man klarar alltså av att läsa vad som står på skärmen, men 
tänker inte på att man ska gå vidare. Fyra av respondenterna kunde begränsa 
träffmängden genom att välja ”Böcker, tryckt text i högerkolumnen”. Fyra an-
vände sig av ”Avancerad sökning” eller ”Inställningar”. En av respondenterna 
använde ”Hjälp”-funktionen och läste den beskrivande texten under ”Avancerad 
sökning”, utan att hitta något som kunde hjälpa honom vidare. 
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Flera av respondenterna läser på den aktuella skärmbilden, men överväger inte 
att gå vidare till ”Inställningar” eller ”Avancerad sökning”. Alla utom en respon-
dent undviker att använda Hjälp-funktionen. Detta beteende bekräftas av tidigare 
forskning. Videke,48 Karlsson-Broström,49 Aromaa,50 samtliga bekräftar undvikan-
det av Hjälp-funktionen. Jag menar att respondenterna i detta fall, som Allwood 
beskriver det, undviker kognitiv ansträngning och de inte intresserar sig för att 
komma vidare och undersöka alternativen. Det är även fullt möjligt att motivat-
ionen till att lösa uppgiften är låg, de har inte aktivt sökt att bli respondenter i en 
undersökning, vilket ökar sannolikheten för kognitiv lättja.51 En annan möjlig 
tolkning är att användaracceptansen är låg hos respondenterna. En låg användarac-
ceptans kan enligt Allwood medföra att ett program används på ett slarvigt och 
ointresserat sätt.52 

 

Reservera en av titlarna på lånekortsnummer 90 35959 0105, kod 
xxxx 
Frågan skulle undersöka om de intervjuade kände till hur man reserverar en titel.  

Anna klickar på en titel, på reservera och fyller i lånekortsnummer och PIN-
kod. Hon tvekar lite vid kommande skärmbild där hon kan välja avhämtningsställe 
men klickar sedan OK. 

Arne vet inte hur han ska göra, han läser på sidan och letar efter ordet ”reser-
vera” men hittar det inte. Jag visar honom proceduren. 

Berit hittar knappen för ”Reservera” och slår in lånekortsnummer och PIN-
kod och klickar OK. 

Cecilia klickar på ”Reservera”, slår in lånekortsnummer och kommer till dia-
logrutan ”Reservation”. Här frågar hon ”Är den reserverad nu, eller ska jag klicka 
i något mer?”. Jag förklarar att man kan välja avhämtningsställe och tidpunkt från 
när reservationen ska börja gälla. Cecilia klickar ”OK”. 

Dagny klickar på en av titlarna och sedan på ”Reservera”. Hon slår in lä-
nekortsnumret med koden och klickar ”OK”. 

Bengt klickar på den översta titeln och vidare på ”Reservera” slår in inlogg-
ningsuppgifterna och ändrar ”Önskas senast” till två dagar senare och får bekräf-
telse på att reservationen är genomförd.  

Alla utom en respondent klarar denna fråga utmärkt. En av dem tvekar vid 
skärmbilden där man skall välja avhämtningsställe och tidpunkt. Förmodligen är 

48 Videke, O. En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv, s 47. 
49 Karlsson-Broström, I. Det funkar för mig. Användbarhet i ett OPAC-system, s 45. 
50 Aromaa, H. UA OPAC OK, s 50. 
51 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 49. 
52 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 13. 
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det så att många av respondenterna löst denna uppgift tidigare, på egen hand och 
därmed fått träning på att lösa uppgiften. 

Vilka av titlarna finns som ljudbok på Märsta bibliotek?  
Denna fråga är av samma typ som den tidigare frågan som gällde tryckt material. 
Avsikten med frågan var att testa om respondenterna lärt sig principen, att be-
gränsa träffmängden, från denna fråga. 

Anna klickar på ”Avancerad sökning” och ställer in ”Märsta bibliotek”. Hon 
utforskar rullgardinsmenyn för ”Avdelning” utan att göra något val. Vidare under-
söker hon rullgardinsmenyn till höger om sökrutan, även det utan att göra något 
val. Slutligen hittar hon ”Medietyp” och ställer in ”Ljudböcker” och klickar på 
”Sök” och får 30 träffar. 

Arne läser länge på skärmen. Med lite hjälp återvänder han till träfflistan. Han 
läser länge på sidan och bläddrar slutligen ned till slutet av sidan. Han utbrister 
”där!” och syftar på förklaringarna längst ned på sidan där han läser ”ljudbok på 
CD”. Han konstaterar att ”det är den enda det står ljudbok på, jag får klicka på 
den”. Efter att ha konstaterat att ”det händer ingenting” ger jag lite hjälp och han 
går upp på sidan och klickar på ”Ljudböcker” i högerkolumnen. 

Berit börjar med att radera ”OCH (1/TY)” ur sökfältet och gör en ny sökning 
på resterande text ”Jan Guillou”. Hon letar i högerkolumnen och klickar på ”Ljud-
böcker”. Eftersom sökfiltret redan är inställt på ”Märsta bibliotek” blir träffarna 
relevanta. 

Cecilia använder back-pilen i webbrowsern för att ta sig tillbaka till träfflistan. 
Hon läser igenom listan och svarar att ”Ingen av dem, ser det ut som”. Hon förkla-
rar att det framgår av boksymbolen att det inte finns några ljudböcker på träfflis-
tan. Jag påminner henne om att träfflistan kommer från föregående uppgift där det 
gällde att lista tryckt material. Hon utbrister ”Den var lurig!” och klickar snabbt på 
”Inställningar” och ändrar ”Medietyp” till ”Ljudböcker” och klickar ”OK”. Sedan 
klickar hon på ”Sök” under rutan med ”Jan Guillou” ifyllt.  

Dagny söker i högerspalten utan att hitta något lämpligt alternativ. Hon rade-
rar sedan ”OCH (1/TY)” ur sökfältet och klickar på ”Avancerad sökning”. Under 
”Medietyp” väljer hon ”Ljudböcker” och klickar på ”Sök” under den översta 
sökrutan. Hon får 117 träffar där medietypen video och elektroniskt material in-
går. Dagny reflekterar ”det låter ju väldigt mycket, har han skrivit så här mycket 
ljudböcker?” I högerkolumnen väljer hon sedan ”Ljudböcker” under ”Medietyp” 
och får då 30 träffar. 

Bengt klickar på ”Inställningar” och ändrar ”Medietyp” till ”Ljudböcker” och 
klickar ”OK”. Sedan går han överst på sidan där ” Guillou, Jan” redan är ifyllt och 
klickar ”Sök” varvid han klarar frågan. 

Fem av respondenterna klarade denna fråga, vilket är en avsevärd förbättring 
jämfört med den tidigare frågan om tryckt material där endast två klarade att lösa 
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uppgiften. En av respondenterna uppfattade förklaringarna längst ned på sidan 
som urvalsfunktioner. 

Denna fråga visar hur viktigt det är med utbildning för användare av datorpro-
gram. Flera av respondenterna hade lärt sig principen, att begränsa träffmängden, 
från tidigare fråga. Allwood tar upp utbildningens roll för ökad användarkompe-
tens som en av förutsättningarna för användarvänlighet. Saknas tillräcklig förstå-
else och tillräckliga kunskaper blir det svårt för användaren att interagera med 
programvaran på ett effektivt sätt.53 Jag menar att användarna, i högre grad än 
idag, bör utbildas i användandet av OPAC. 

Finns det något om kvinnors liv på 1800-talet? 
Meningen med denna fråga var att testa om respondenterna skulle tänka i ämnes-
ord. Om de skulle omvandla ”kvinnors liv” till ”kvinnoskildringar” och göra en 
ämnesordssökning. 

Anna klickar på ”Avancerad sökning” och raderar Jan Guillou med kommen-
taren ”då är det bara att glömma Jan Guillou” och skriver istället dit ”kvinnors 
liv”. Hon rullar hela fönstret upp och sedan ned och lägger till ”1800” i sökfältet. 
Hon klickar på sök och får resultatet ”Sökningen gav inget resultat”. I listan över 
föreslagna begrepp klickar hon på ”kvinnors och 1800” och får en träff på en e-
bok. Hon backar tillbaka två skärmbilder till skärmen för avancerad sökning. Ra-
derar återigen Jan Guillou och skriver dit ”kvinnors liv 1800”. Trycker på sök och 
får resultatet ”Sökningen gav inget resultat”. Hon utbrister ”Svårt!”. Backar till-
baka till avancerad sökning och skriver ”1800 talet kvinnor”. Trycker på sök och 
får resultatet ”Sökningen gav inget resultat”. Här avbryter jag testfrågan och visar 
ett förslag till lösning med hjälp av ämnesordssökning. Anna kommenterar sök-
ningen med ”Det var svårt att förstå”, varvid jag kortfattat förklarar ämnesord. 

Arne börjar med att rensa sökfältet, skriver in ”1800-talet” och får 527 träffar. 
Han fortsätter med att lägga till ”kvinnors liv” och får resultatet ”Sökningen gav 
inget resultat”. Så ändrar han till att söka på ”1800-talet kvinnoliv” och får en 
träff. Han prövar även ”1800-talet sociologi” med en träff och ger sedan upp. Jag 
visar honom indexsökning. 

Berit börjar med att klicka på ”Avancerad sökning” och ställer in ”Alla” under 
”Biblioteksenhet”. Sedan gör hon en sökning på ”kvinnors liv 1800-tal” i sökfältet 
för ”Avancerad sökning” och får svaret ”Sökningen gav inget resultat” och ger 
sedan upp. Jag visar henne indexsökning med ämnesord. Vi pratar en stund om 
ämnesordssökningar och jag nämner att det finns hjälpavsnitt att använda, varvid 
Berit svarar ”Vem orkar gå in på det? När klockan är nio på kvällen och du måste 
få fram vilka böcker du ska åka och låna nästa dag?”. Berit undrar även hur man 
ska veta att man ska använda indexsökning. Hon påpekar även att ”man rör inte 

53 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 13. 
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knappar man inte förstår. Jag skulle inte våga gå in på indexsökning, jag är rädd 
att jag skulle göra något fel”. Jag försöker påpeka att det är svårt att göra fel när 
man går in på en webbplats, men Berit svarar ”Jo, det kan man! Man kan komma 
in på helt fel ställe och sedan kan man inte hitta tillbaka”. Berit klickar inte runt 
och undersöker en sida, hon väntar och pratar med någon som kan det. Berit me-
nar att ”Jag går inte runt och klickar överallt för det finns virus som folk lägger in 
på hemsidor. Det finns sidor som helt plötsligt kräver något av datorn, lagrings-
plats och så vidare.” Hon fortsätter: ”Det finns många i min generation som tycker 
jag klickar för mycket. Man klickar inte runt om man inte vet vad man gör”. 

Cecilia tvekar men börjar med att klicka på ”Indexsökning”. Så ångrar hon sig 
och går tillbaka till ”Avancerad sökning”. Hon klickar på rullgardinsmenyn under 
”Medietyp” utan att göra något val. Så går hon längst ned till ”År” och fyller i 
intervallet ”1800-1900”. Hon kommer inte vidare och jag hjälper henne genom att 
påpeka at hon var inne på rätt väg när hon först valde ”Indexsökning”. Hon går 
tillbaka dit och väljer ”Ämnesord” i rullgardinsmenyn, skriver ”kvinnor” i sökfäl-
tet och klickar ”Sök”. I träfflistan väljer hon sedan ”Kvinnoskildringar” och klick-
ar på ”Nästa” och får upp en ny träfflista. Jag föreslår att hon ska gå tillbaka och 
istället klicka på ”Sök”. Jag försöker sedan visa hur hon sorterar ut träffar på 
”1800-talet”, men misslyckas möjligen på grund av nätverksfel. 

Dagny börjar med att söka på ”kvinnor 1800-talet” och får 69 träffar. Hon 
kommenterar ”Jag vill ha det som ett ämne förstås”. Hon går in under ”Avancerad 
sökning” och ställer in ”Ämnesord” samt fyller i ”kvinnor 1800*” i sökfältet. Jag 
påminner henne om att ställa in sökfiltret genom att klicka på ”Sök” längst ned på 
sidan. Hon får 66 träffar och frågar sig ”kan det vara rimligt?”. Hon klickar på 
”Böcker, tryckt text” i högerspalten och jag frågar ”Hur ser titlarna ut?” varvid 
hon klickar på den översta titeln och får fram placeringen samt klickar på förfat-
tarnamnet varvid en träfflista över ”Allende, Isabel” visas. Dagny ångrar sig och 
utbrister ”Nej, jag vill inte titta på Allende”. Hon backar tillbaka till föregående 
skärmbild och säger ”Här kan man inte titta in på just den titeln. Jag vill ha mera 
information om just den titeln för att bli säker på att jag gjort rätt.” Hon backar 
tillbaka ytterligare en skärmbild och klickar på titeln ”Emma”. Hon klickar på 
”Titelinfo” och läser på raden för Ämnesord ”1800-talet” och ”kvinnor”. Hon 
konstaterar att ”då måste jag fått med alla”. 

Bengt väljer ”Avancerad sökning” och ändrar ”Medietyp” till ”Böcker, tryckt 
text”. Han forsätter med att fylla i ”Något av orden” i radioknappsmenyn. Han 
glömmer att bekräfta inställningarna längst ned på sidan med ”Sök”. Så skriver 
han ”kvinnors liv på 1800-talet” i det övre sökfältet och klickar på sök, med svaret 
”Sökningen gav inget resultat”. Han överväger listan över sökbegrepp som före-
slås och klickar på ”1800talet”. Träfflistan listar ett antal titlar avseende ljudböck-
er. Han begrundar resultatet och utbrister, ”Nej det var inte bra.” Han går tillbaka 
en skärmbild och klickar på ”kvinnors” under ”Sökbegrepp” och får tre träffar. 
Han säger ”det här skulle kunna vara”. Jag avbryter frågan och visar. 
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Denna fråga som gällde att använda ämnesord visade sig vara svår att klara 
av, endast en av respondenterna klarade den. Flera hade även problem med att 
ställa in sökfiltret, efter det att man gjort ett val i rullgardinsmenyerna glömde man 
att bekräfta med ”OK”. Även denna fråga visade på att hjälpavsnitt är något man 
undviker. En av respondenterna uttryckte också negativ förförståelse i form av oro 
för att hon skulle göra fel och skada datorn om hon inte visste vad det var för länk 
hon klickade på. 

Användarna har ofta stora svårigheter med ämnesordssökningar vilket bekräf-
tas i Kungliga bibliotekets kunskapsöversikt54 samt i uppsatserna av Videke55 och 
Olsrud & Pettersson.56 Detta menar jag beror på att OPAC inte uppfyller ett av 
Allwoods delområden för användarvänlighet, nämligen det som poängterar att 
programmet ska uppvisa ”förenlighet med och stöd för människans mentala funkt-
ionssätt”. Förslagsvis skulle användaren även kunna få hjälp med att hitta ämnes-
ord genom en länk till Kungliga bibliotekets webbplats, sidan för ”Ordsökning”.57 

Jag anser att stora ansträngningar bör göras om en förbättring av OPAC ska 
komma till stånd. Visserligen kan bibliotekarien verka som intermediär och med-
verka till bra sökresultat, men OPAC används ofta hemifrån där den möjligheten 
saknas. Det är viktigt att möjligheten till korrekta ämnesordssökningar förbättras i 
framtida versioner av OPAC.  

Finns det något om Harry Martinson, på alla bibliotek? 
Här ville jag se hur respondenterna skulle lösa frågan när de insåg att det var om 
och inte av Harry Martinson frågan gällde.  

Anna börjar med att skriva in ”Harry Martinson” i sökfältet. Hon läser igenom 
träfflistan och svarar att det måste vara titeln ”Harry Martinson - mästaren” och 
klickar på titeln.  

Arne skriver in ”Harry Martinson biografi” och inser snabbt att om innebär att 
det rör sig om en biografi och får två träffar. Arne frågar sig om det är möjligt att 
det bara finns två titlar och tar bort sökordet ”biografi” på tips från mig. Vi tittar 
sedan under ”Hylla” och kan bekräfta att det finns två titlar på ”Gcz Martinson, 
Harry”. Arne klarade alltså frågan mycket bra. 

Berit skriver in ”Harry Martinson” och trycker på sök. Jag påminner om att 
listan ska visa titlar som handlar om Harry Martinson. Varvid Berit säger ”Det är 
väl Lz” och letar efter det i högerspalten men ger sedan upp. Jag ger lite hjälp med 
att hon kan lägga till ”biografi” i sökfältet och hon får då upp två relevanta träffar. 

Cecilia skriver in ”Harry martinson” i sökfältet och får noll träffar. Så ändrar 
hon inställningarna till att gälla alla bibliotek och får två träffar. Jag påminner om 

54 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 15. 
55 Videke, O. En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv, s. 47. 
56 Olsrud, A, Petersson L. ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra.”, s. 47. 
57 Kungliga biblioteket, http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/sok-ord/ [2013-08-14] 
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att filtret är inställt på att enbart visa ljudböcker och Cecilia ändrar ”Medietyp” i 
”Inställningar” till ”Alla” och klickar ”OK” och sedan ”Sök” och får 47 träffar. 
Cecilia undersöker sedan titlarna och konstaterar att till exempel ”Harry Martin-
son - mästaren” måste vara en bok som handlar om Harry Martinson. Hon övervä-
ger inte att gå vidare med ”Gcz” i högerkolumnen. 

Dagny börjar med att skriva ”harry” i sökfältet och går sedan in på ”Avance-
rad sökning”. Där ställer hon in ”Alla” under biblioteksenhet. Sedan går hon upp 
till det översta sökfältet och raderar ”harry” och skriver ”harry martinsson”. Hon 
fortsätter ned till sökfältet i ”Avancerad sökning” och skriver även där ”harry 
martinsson”. Hon säger ”och om Harry Martinson” och ställer in ”Facklitteratur” 
under Fack-/skönlitt och klickar på ”Sök” varvid hon får noll träffar. I listan för 
föreslagna sökbegrepp klickar hon på ”’martinsson/äo” och får två träffar och stäl-
ler sig frågan ”Är det så lite?”. Jag tipsar om att det blivit ett ”s” för mycket i 
”martinsson” och hon gör ändringen och får elva träffar. I högerspalten upptäcker 
hon ”Gcz Martinson, Harry” och klickar på det varvid uppgiften är löst. 

Bengt börjar med att välja ”Inställningar” och väljer ”Alla” under ”Biblioteks-
enhet”. Han fortsätter med att ställa in ”Böcker, tryckt text” under ”Medietyp”. 
Han glömmer att bekräfta inställningarna med ”Sök” längst ned på sidan. Han går 
till den översta sökrutan och fyller i ”Harry Martinsson” och får ”Sökningen gav 
inget resultat”. Han upptäcker att han stavat fel och tar bort ett ”s” ur Martinsson, 
gör en ny sökning och får två träffar. Han analyserar träfflistan och konstaterar 
”det här är en ljudbok. Men jag klickade ju på ’Tryckta böcker’”. Han går tillbaka 
till ”Inställningar” och ställer in ”Alla” under ”Bibliotekenhet” och ”Böcker, 
tryckt text” under ”Medietyp”. Den här gången bekräftar han med ”OK” längst 
ned på sidan och klickar ”Sök” högst upp på sidan och får 47 träffar. På frågan om 
vilka av dessa som handlar om Harry Martinson klickar han på ”Indexsökning” 
och funderar över om han ska välja ”Upphovsman” i rullgardinsmenyn. Han be-
stämmer sig för att det inte går ”Det är upphovsman och inte vad den handlar om” 
och klickar på ”Avancerad sökning”. Han fyller i ”om Harry Martinson” i sökfäl-
tet, klickar på ”Sök” och får fyra träffar. Han tittar sedan på titlarna och bedömer 
att två av träffarna är biografier. Det stämmer, båda är Gcz, författarbiografier. 

Hälften av respondenterna klarade alltså denna fråga, men på olika sätt. En 
valde att kombinera författarnamnet med ”biografi”, en annan att begränsa träff-
mängden till ”Gcz Martinson, Harry”. Det tredje alternativet att lösa frågan var 
genom att bedöma titlarna och på så sätt skapa sig en uppfattning om boken kunde 
handla om Harry Martinson. 

Här menar jag att OPAC har problem med användarvänlighetens andra delom-
råde enligt Allwood, ”förenlighet och stöd för människans mentala funktions-
sätt”.58 Det underlättar ansevärt för användaren om denne har en viss information 

58 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
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sparad i sitt eget minne, i detta fall att signum ”Gcz” innebär författarbiografier 
eller att det är biografier frågan gäller. Utan den förkunskapen blir det svårt att 
lösa uppgiften, det som återstår blir bedöma innehållet utifrån boktiteln. 

Lista Daisy-böcker för vuxna på Märsta bibliotek. 
Här ville jag testa om respondenterna kunde begränsa träfflistan till talböcker och 
Märsta bibliotek, efter föregående fråga där sökningen avsåg alla bibliotek. Dess-
utom ville jag se om de skulle gå in under ”Avancerad sökning” och ställa in 
”Vuxen-/barnmedia” i rullgardinsmenyn. Dessvärre blev frågan felformulerad. Jag 
skulle naturligtvis valt begreppet ”Talböcker” som är det som används i ”Inställ-
ningar” under ”Medietyp”. Nu valde jag ”DAISY-böcker”, vilket säkert var förvir-
rande för en del. 

Anna klickar på ”Avancerad sökning” och skriver ”Daisy” i sökfältet. Hon 
rullar ned rullgardinsmenyn till höger om sökrutan utan att göra något val. Hon 
rullar hela skärmbilden upp och sedan ned. Hon rullar ned rullgardinsmenyn 
”Vuxen-/barnmedia” utan att göra något val och klickar på Sök. Utan att titta på 
träfflistan klickar hon omedelbart på ”Avancerad sökning” och väljer Märsta 
bibliotek. Hon rullar ned rullgardinsmenyn ”Vuxen-/barnmedia” och väljer ”Vux-
enmedia” och klickar på sök och får 1263 träffar. 

Arne rensar sökfältet och upptäcker att det står ”Daisy-talbok” längst ned på 
sidan bland förklaringarna. På inrådan av mig använder han i stället sökfältet och 
skriver in ”daisy”. Arne ger upp när han enbart ska visa träffar på Märsta bibliotek 
och jag visar hur man gör. 

Berit går till ”Avancerad sökning” och kontrollerar att ”Märsta bibliotek är 
valt”. Sedan raderar hon sökorden i sökfältet och bläddrar bland alternativen under 
”Avdelning” och väljer ”Märsta - Vuxenavd”. Hon går vidare till ”Placering” och 
väljer ”Daisyspelare”. Hon fortsätter med att rulla vidare på alternativen under 
”Placering” och väljer istället ”Talbok”. Slutligen klickar hon på ”Sök” och får 
”Sökningen gav inget resultat”. På förslag från mig raderar hon innehållet i det 
övre och nedre sökfältet. Sedan ställer hon återigen in de tidigare variablerna un-
der ”Avdelning” och ”Placering”. På mitt förslag lägger hon till en ”*” i sökfältet 
och får 763 träffar på DAISY-böcker.  

Dagny börjar med att gå in under ”Inställningar”, konstaterar att ”Märsta 
bibliotek” är valt som biblioteksenhet och fortsätter med att ställa in ”Medietyp” 
till ”Talböcker”. Dagny påpekar att det inte står Daisy någonstans under medietyp 
och jag får förtydliga att det rör sig om talböcker. Hon klickar på ”Sök” längst ned 
på sidan och skriver sedan in ”*” högst upp på sidan och gör en sökning på det, 
vilket resulterar i 1644 träffar.  

Bengt skriver i ”Daisy” och 2484 träffar. Han tar sig vidare till ”Inställningar” 
och väljer ”Talböcker” under ”Medietyp” och ”Märsta bibliotek” under ”Biblio-
teksenhet” samt ”Vuxenmedia” under ”Fack-/skönlitt” och klickar ”Ok” efter att 
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jag påmint honom. Sedan går han högst upp på sidan och klickar ”Sök” under ru-
tan där ”Daisy” redan är ifyllt. Resultatet blir 1241 träffar, vilket är rimligt. 

Denna fråga var alltså felformulerad men trots detta lyckades en respondent 
lösa den. Dock inte genom att begränsa träffmängden till ”Talböcker” utan genom 
att göra en direkt sökning på Daisy, ett ord som är sökbart genom katalogpostens 
innehållsbeskrivning. Alla utom en respondent har lärt sig hur man begränsar 
träffmängden till ”Märsta bibliotek”. 

Lägg ett inköpsförslag  
Här ville jag undersöka om respondenterna visste hur man lägger in ett inköpsför-
lag, vilket innebär att låntagarna ger förslag till biblioteken om media man vill ska 
köpas in. Samtliga klickade på ordet ”Inköpsförslag” i vänsterkolumnen utan att 
tveka och eftersom de redan var inloggade kom de direkt till rätt skärmbild. 

Alternativet finns som klickbar länk på förstasidans vänsterkolumn, vilket gör 
det enkelt att hitta denna valmöjlighet. 

Gör en fjärrlåneansökan för boken… 
Med denna fråga ville jag testa om de intervjuade visste hur man gör en fjärrlåne-
ansökan. En fjärrlåneansökan innebär att användarna lånar titlar utanför Sigtuna 
kommuns biblioteks organisation, till exempel från något universitetsbibliotek. 
Samtliga respondenter klickade snabbt på ”Fjärrlåneansökan” i vänsterkolumnen, 
tvekade något inför valet mellan ”Bok” och ”Artikel” och valde ”Bok”. Förkla-
ringen är förmodligen den samma som på föregående fråga. 

Ta bort reservationen av boken av Guillou du gjorde ovan 
Med denna fråga ville jag testa om respondenterna kände till ”Mina sidor” och att 
det där är möjligt att hantera reservationer på egen hand. 

Fem av de sex intervjuade klickar på ”Mina sidor” i vänsterkolumnen och se-
dan på ”Mina reservationer”. De kryssar i rutan för ”Ta bort” och klickar ”Ta 
bort” och får resultatet ”Reservationen är borttagen”. En respondent börjar med att 
klicka på ”Mina sidor” och väljer ”Mina reservationer”. Han glömmer att kryssa i 
rutan för ”Ta bort” och dialogrutan ”Meddelande från webbsida” med texten 
”Markera de reservationer du vill ta bort, och försök igen” kommer upp. Han 
kryssar i rutan för ”Ta bort” och klickar ”Ta bort” och får resultatet ”Reservation-
en är borttagen”. 

Denna funktion var alltså välkänd för de flesta eller helt enkelt lätt att an-
vända. 
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Visa innehållsförteckning, innehållsbeskrivning och omslagsbild till 
boken ”Elevens värld” 2006 av Gunn Imsen 
Med denna fråga ville jag testa om de intervjuade kände till hur man visar inne-
hållsförteckning, innehållsbeskrivning och omslagsbild för en bok. 

Anna skriver ”Elevens värld” i sökfältet och klickar på ”Sök”. I träfflistan väl-
jer hon att klicka på utgåvan från 2006. Hon klickar på titelinfo och begrundar 
resultatet. Så backar hon tillbaka en skärmbild och väljer ”Extra information” och 
lyckas då lösa uppgiften. 

Arne skriver in ”elevens värld” i sökfältet, får två träffar och tvekar sedan 
länge. Han bläddrar sedan längst ned på sidan, upp igen och sedan på ”Avancerad 
sökning” och konstaterar ”det var ju inte bra”. På mitt förslag backar han till före-
gående skärmbild. Så kommer han på att om han klickar på titeln så ”får man upp 
någonting”. Arne läser i vänsterspalten, men hittar inget lämpligt. På mitt förslag 
klickar han sedan på ”Extra information”. 

Berit skriver ”Elevens värld i sökrutan”, får två träffar och klickar på upplagan 
från 2006. Hon överväger länge innan hon väljer ”Titelinfo”. Hon väntar länge 
och jag föreslår att hon backar tillbaka en sida och väljer ”Extra information” för 
att kunna lösa uppgiften. 

Cecilia skriver in ”elevens värld” i sökfältet. I träfflistan väljer hon upplagan 
från 2006. Cecilia klickar på ”Extra information” men får inget svar från servern, 
möjligen på grund av tillfälligt fel i det trådlösa nätverket. 

Dagny skriver in ”elevens imsen” i sökfältet men får inget svar. Hon vet dock 
ur minnet att man kan klicka på bokens bild och ”Exemplarinformation”. 

Bengt skriver in ”Gun Imsen” i sökrutan och får noll träffar. Han prövar sedan 
”Elevens värld”. Vi glömmer båda att inställningarna för ”Medietyp” från föregå-
ende sökningar är satta till ”Talböcker”, varför han får noll träffar.  

Tre av respondenterna lyckade lösa denna uppgift. Här vill jag passa på att 
understryka hur viktig bokens omslagsbild faktiskt är. Många användare minns 
bokens bild, färg och form. När de väl ser bilden vet de att det är den boken de 
söker. Här menar jag att OPAC återigen bryter mot användarvänlighetens andra 
delområde ”förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt”.59 Det 
vore mer användarvänligt att visa omslagsbilden i omedelbar anslutning till träff-
listan i form av miniatyrer. De största nätbaserade bokhandelskedjorna har använt 
denna presentationsteknik sedan lång tid tillbaka. I nuläget måste användaren 
klicka på titeln och även känna till att länken ”Extra information” visar omslags-
bilden. Om OPAC ska bli mera användavänligt är det nödvändigt att detta rättas 
till i kommande versioner. 

59 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 
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Ställ in alternativet övertidsvarning 
Med denna fråga ville jag testa om respondenterna visste hur man ställer in alter-
nativet övertidsvarning. Övertidsvarning innebär att användarna får ett mail skick-
at till sin e-postadress två dagar innan lånetiden löper ut, vilket gör att de får en 
påminnelse som gör att de kan välja mellan att låna om eller återlämna boken. 

Anna flyttar muspekaren fram och tillbaka över alternativen under ”Mina si-
dor” i vänsterkolumnen. Hon klickar först på ”Mina lån/omlån” för att sedan välja 
”Adressuppgifter”. Hon rullar längst ned på sidan och upptäcker kryssrutan ”Över-
tidsvarning”. 

Arne tänker högt att ”Det måste gälla mig” och prövar ”Mina lån/omlån” men 
ger sedan upp och jag visar honom hur man gör. 

Berit klickar först på ”Mina lån/omlån” för att sedan välja ”Adressuppgifter”. 
Hon rullar längst ned på sidan och upptäcker kryssrutan ”Övertidsvarning”. 

Cecilia har svårt att lämna svar eftersom vi inte får något svar från servern, 
kanske ett tillfälligt avbrott i den trådlösa nätverksförbindelsen.  

Dagny vet hur man gör trots att vi inte får något svar från servern. 
Bengt får inte denna fråga då vi glömmer den. 
Två av respondenterna lyckas med att lösa uppgiften och flera hade säkert 

gjort det om inte nätverket krånglat. Förmodligen har flera av respondenterna an-
vänt denna funktion tidigare. 

Avslutande frågor 

Har du gått någon utbildning på OPAC? 
Ingen av respondenterna har någonsin genomgått någon form av utbildning på 
OPAC.  

Frågan aktualiserar Allwoods fjärde faktor för ett programs användbarhet, an-
vändarkompetens. Användarkompetens innebär att användaren har en tillräcklig 
förståelse och tillräckliga kunskaper för att kunna interagera med programvaran på 
ett effektivt sätt.60 Ingen av respondenterna har fått någon utbildning i OPAC och 
användarkompetensen måste ur det perspektivet betraktas som låg. Samtidigt är 
det flera av respondenterna som lyckas lösa uppgifterna i undersökningen, för-
modligen för att de har förvärvat kunskaper på annat sätt. 

60 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 13. 
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Hur brukar du formulera dina sökningar?  
Anna brukar börja med att skriva in bokens titel, eventuellt även författarens 
namn. Om hon inte får några träffar efter dessa sökningar tror hon att vi inte har 
den. Om hon är på biblioteket brukar hon gå till informationsdisken och fråga för 
säkerhets skull. Anna har aldrig använt sig av ämnesordssökningar.61 

Arne brukar börja med att söka på författare. Arne vill att det skulle vara möj-
ligt att ”man skulle komma ut på någon större katalog”. Han menar att det vore 
bra om man kunde komma vidare utanför bibliotekets katalog, till något bibliotek 
utanför kommunen. Han minns för 20-30 år sedan då man kunde gå in på något av 
folkbiblioteken i Upplands Väsby eller Järfälla och då även få besked om boken 
fanns på något av kommunens gymnasiebibliotek.62 

Berit söker endera på författaren eller titeln, hon använder aldrig ämnesord. 
Hon menar att hon i exemplet med kvinnoskildringar ”aldrig skulle kommit på 
det, inte en chans”.63 

Cecilia brukar söka på titel och sedan författare. Ämnesordssökning har hon 
aldrig använt sig av. Hon använder sig dock ofta av ”Avancerad sökning” när hon 
gör sökningar, ”Det beror ju på vad man ska leta efter, om man vill ha något speci-
fikt. Det är inte så att man Googlar tror att det ska komma upp några grejor. Ja, 
om man nu ska ha det där specifika så får man ju slå in så mycket man vet”.64 

Dagny söker först på en kombination av ett ord i författarnamnet och ett ord ur 
titeln. Om inte det fungerar går hon vidare och skriver in det fullständiga författar-
namnet. Hon påpekar att det är viktigt att kontrollera stavningen.65 

Bengt börjar med författarnamn och sedan söker han på titel. Han använder 
aldrig ämnesord.66 

När respondenterna ska formulera sina sökningar är det vanligast att man sö-
ker på titel eller författare. Detta bekräftas även av uppsatserna skrivna av Vi-
deke,67 Olsrud & Petersson68 och Karlsson-Broström.69 En av respondenterna har 
för vana att ta ett ord ur titeln och ett namn ur författarnamnet och söka på dessa 
kombinerat. Ingen använder sig av sökning på ämnesord.  

En av respondenterna nämner ett intressant fall, där man för 20-30 år sedan 
kunde få information om böcker på kommunens gymnasiebibliotek. Detta får mig 
att fundera över OPAC:s framtida möjligheter. Jag menar att en OPAC, särskilt i 
storstadsregioner med tätt liggande kommuner, bör kunna ge information om be-

61 Intervju med Anna 2012-01-18. 
62 Intervju med Arne 2012-01-19. 
63 Intervju med Berit 2012-01-20. 
64 Intervju med Cecilia 2012-02-01. 
65 Intervju med Dagny 2012-02-06. 
66 Intervju med Bengt 2012-02-21. 
67 Videke, O. En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv, s. 29. 
68 Olsrud, A, Petersson L. ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra.”, s. 57. 
69 Karlsson-Broström, I. Det funkar för mig. Användbarhet i ett OPAC-system, s. 26. 
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stånd i närliggande kommuner. Vad jag menar är alltså att en samsökning i flera 
olika bibliotekssystem borde integreras i framtida versioner. En länk med texten 
”Träffar i närliggande kommun” eller ”Träffar i annan biblioteksorganisation” 
borde finnas tillgänglig för användarna i en kommande version av OPAC. Hän-
visningar borde även finnas till externa databaser, till exempel Google, Libris och 
Wikipedia med flera. 

Brukar du hitta det du söker? 
Anna menar att hon ganska ofta brukar hitta de böcker hon söker, med undantag 
för kurslitteratur. ”Men vad som är bra, att oftast finns dom kvar om dom är inne”. 
Jag tolkar det som att Anna först försöker låna på Stockholms universitetsbiblio-
tek där titeln är utlånad, och sedan ganska ofta blir överraskad att finna den på 
hyllan i Sigtuna kommuns biblioteks bestånd. 

Arne brukar oftast hitta det han söker. Han är mycket nöjd med att han ofta får 
beskedet av personalen att boken han söker är ”under inköp”. Han menar att han 
då kan anteckna detta och fråga efter boken vid ett senare tillfälle. 

Berit menar att hon inte brukar hitta det hon söker. Hon brukar få bra träffar 
när hon vet ”den exakta stavningen”, annars inte. Hon tycker att ”linjerna är allde-
les för hårt dragna, det borde komma upp ’Menade du?’ istället”. Hon fortsätter 
”man kommer inte ihåg alla stavningar på Jan Guillou och så”. 

Cecilia tycker att hon brukar hitta det hon söker. 
Dagny brukar hitta det hon söker ”Jag tycker faktiskt ni köper in väldigt bra”. 
Bengt brukar hitta vad han söker. Om han inte hittar något brukar han fråga 

personalen ibland ”Det har hänt”.  
De intervjuade är i allmänhet nöjda med sina sökningar och brukar hitta det de 

söker, vilket även bekräftas av KBs forskningsöversikt. Användarna är ofta nöjda, 
även om resultatet är dåligt. 70 Möjligen kan denna nöjdhet även komma sig av den 
negativa sidan av aktivt tänkande som Allwood beskriver. Det aktiva tänkandet 
kan innebära att individen konstruerar förklaringar utifrån väldigt mager informat-
ion. Människor kan spekulera i överkant eftersom ett svar, vilket som helst, ofta 
föredras framför inget svar alls.71 

Två av respondenterna går vidare i sina efterforskningar och frågar personalen 
om titeln finns inne. En av de intervjuade påpekar att OPAC kräver en exakt stav-
ning och efterlyser en funktion som ger förslag på alternativ stavning, något jag 
behandlat i kommentarerna till den första frågan om Guillou. 

70 Abrahamsson, E. & Berg, I., (2007). Hur söker användarna i katalogen?, s. 8. 
71 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 47. 
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Vad var lätt – svårt med att använda OPAC? 
Anna tycker att allt som har med reservationer att göra fungerar bra. Ämnesords-
sökningar är svåra. 

Arne tyckte att det var svårt att söka, ”det är så mycket information, det är 
svårt att sortera ut relevant information” som han uttryckte det. Han konstaterar 
också att ”jag märker hur lite jag vet om det här”. 

Berit tyckte det var lätt att svara på frågorna rörande inköpsförslag, fjärrlåne-
ansökan, ta bort reservation och ställa in övertidsvarning. Anledningen till att de 
var lätta att svara på var att ”det var klart utmärkt”. Hon menar då att orden finns 
klart synliga på webbplatsen. Det svåra var sökningarna. Hon hänvisar särkilt till 
att hon skulle kunna signum Gcz för författarbiografi, ”det kan göra vem som 
helst förvirrad”, samt att träfflistan är alltför ”spetsig”. Hon tillägger att ”i stället 
för att skriva Hc, Lz, alla dom där… nu tar jag bara förslag från andra sidor jag 
varit på… skulle man kunna klicka i vilka genrer man vill ha, alltså romans, deck-
are, fantasy, då kan man bocka i dem, så får man se alla böcker som har de gen-
rerna”. Ju fler rutor man kryssar i ju färre resultatposter skulle visas i träfflistan. 
Berit föreslår även att sökfunktionerna skulle innehålla att ”man skulle kunna 
kryssa i tidningar, böcker, CD, manga, vanliga serieböcker, så”. Hon menar att det 
i nuläget inte går att söka ut manga-böcker på OPAC:en. 

Cecila tycker att ”upplägget verkar väldigt bra, överskådligt, det är lätt att för-
stå. Nämen och just det här att man kan skriva in både sökord, och som jag förstod 
det där med kvinnoskildringar, årtal, men även att det kommer upp så många al-
ternativ i sökrutan”. Hon fortsätter ”och även det där att den tipsar, det antar jag 
att den gör, om man menar det här istället, om man stavar fel”. När jag berättar att 
den inte tipsar låter hon lite modfälld ”det hade ju varit bra”. 

Dagny tycker det är svårt med inställningarna. Hon jämför OPAC med mer 
avancerade databaser och menar att ”om man stavar fel så får man lite förslag, 
man skriver in ett ord och sedan kan man fylla i, så”. En annan nackdel är att man 
måste vara uppmärksam på medietyp. ”Jag tycker inte den är så himla lätt, utan 
det är väl snarare så att nu har jag använt den så nu är jag lite tränad på att se de 
där groparna”. Vidare att ställa in filtret ”det är nederdelen som gäller”. Hon anser 
det vara lätt att reservera och lätt att låna om. 

Bengt tyckte det var lätt att söka på titel och författare, men inställningar och 
index var svårare. Han menar att ”man först måste kolla vilka parametrar som 
finns och hur de uppför sig”. 

Respondenterna anser att det är lätt att använda OPAC när det gäller att lägga 
reservationer, inköpsförslag, fjärrlåneansökan, ta bort reservation och ställa in 
övertidsvarning. Det svåra med att använda OPAC är att det kan vara komplicerat 
att sortera ut relevant information, att man måste kunna vissa signum, att göra rätt 
inställningar samt att sökfunktionen inte föreslår alternativa sökord.  
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Jag anser att respondenterna upplever det lättare att administrera själva kontot 
än att utföra sökningar på ett korrekt sätt. Man måste kunna vissa signum, måste 
hålla viss information i minnet. Detta pekar återigen mot att OPAC inte uppfyller 
det andra delområdet för god användarvänlighet, ”förenlighet med och stöd för 
människans mentala funktionssätt”.72 Här skulle man i framtiden även kunna tänka 
sig någon form av interaktivitet. Om en användare har problem med en sökning 
skulle denne snabbt kunna få kontakt med en bibliotekarie. En länk med texten 
”Chatta med en bibliotekarie” skulle säkert vara till stor hjälp för många använ-
dare. Andra former av interaktivitet med länkar till Facebook och Twitter skulle 
även kunna vara möjliga i framtida versioner. Det skulle även vara möjligt att 
kommentera och betygsätta titlar efter inloggning. 

Andra sökningar du minns? Vad hände då?  
Anna kan inte minnas någon speciell sökning. ”Jag ger upp innan jag försöker för 
mycket”. 

Arne minns inte någon speciell sökning han gjort. I allmänhet menar han dock 
att han ”blir överraskad över hur mycket det finns på biblioteken här i kommunen, 
det är otroligt alltså”. 

Berit minns särskilt en gång när hon sökte efter manga-serien ”Death Note”. 
Första sökningen hon gjorde resulterade i noll träffar, likaså den andra, men tredje 
gången hon sökte fick hon träffar. Hon hade inte ändrat något i sökrutan och 
tyckte det hela var konstigt.  

Cecilia minns ingen sökning men nämner sökningar hon gjort på någon artist 
med hög produktion där man inte känner till titeln, ”då kan det bli väldigt långdra-
get”. 

Dagny minns inga sådana sökningar. Hon efterlyser att kunna utesluta vissa 
ämnesord eller signum. 

Bengt minns inga sådana sökningar. När han inte hittar det han söker går han 
vidare och söker efter något annat. Han nämner att han hittat saker i magasinet 
”som uppenbarligen ingen annan än jag är intresserade av.” 

Dagny efterlyser någon form av sökfunktion där det ska vara möjligt att ute-
sluta vissa ord eller signum. Denna sökfunktion finns under ”Avancerad sökning”. 

Var det något du saknade när du sökte? Något ord du inte förstod?  
Anna saknade inget och förstod alla ord. 

Arne tyckte det var svårt att veta var man skulle gå in någonstans, ”det är så 
oerhört mycket” och han fortsätter ”Indexökning – det är för mig ett begrepp inom 
kalkyl, alltså hur kostnadsindex stiger”. 

72 Allwood, C M. (1998) Människa - datorinteraktion, s. 12. 

37 
 

                                                 



Berit hade svårt för ordet ”Indexsökning” och hon säger att ”jag klickar inte 
på fina ord ifall jag inte vet vad de betyder, det gör jag inte, för då vet man inte 
överhuvudtaget var man kommer in”. Hon efterlyser ”lättare ord” på OPAC:en. 

Cecilia tyckte inte att det fanns några oklarheter, hon lägger bara till att det 
vore bra ”om den tipsade, menade du det här istället.” 

Dagny vill ha fler begränsningar inlagda under alternativet avancerad sökning.  
Bengt blev osäker på hur sökvillkoren ”OCH” samt ”ELLER” fungerade, ”de 

skiljer sig lite granna från Google”. 
Jag menar att själva ordet ”Indexsökning” är en svår ordbildning för till ex-

empel dyslektiker. Det kan lätt förväxlas med ett långt mera använt ord, som ofta 
används i nyheter och dagstidningar, ”Indexökning”, vilket har en helt annan be-
tydelse. Ett sätt att närma sig detta vore att byta ut ordet ”Indexsökning” mot en 
kortare fras, till exempel ”Söker du ett visst ämne?”. Terminologin är viktig, något 
som påpekats i tidigare forskning. Genom att genomföra denna ändring skulle 
OPAC:en fungera bättre i samklang med Allwoods andra delområde för använ-
darvänlighet. 

Vad tycker du om den grafiska layouten på sidan? Användargränssnit-
tet? 
Anna menar att ”den känns inte jätteuppdaterad. Den ser ut som de tidiga hemsi-
dorna, enkla med vanliga typsnitt och enkla ikoner” Hon gillar logotypen i övre 
högra hörnet och såg gärna att den skulle tillämpas på sidan som helhet. En svart-
vit grafisk form skulle vara mer ”estetiskt tilltalande”. På frågan om hon tycker 
sidan ser inbjudande ut svarar hon: ”Nja, in’t så”. 

Arne tycker att sidan är ”tillräcklig” för honom. 
Berit tycker att layouten ”inte är så jättekul och man blir lätt trött av den”, vi-

dare att ”den ser otroligt enformig ut… den är inte sådär man klickar in och ooh 
jag vill klicka omkring och jag vill vara inne på den här sidan utan det här är 
straight to business det är bara att gå in och gör det du ska sen dra”. Hon fortsätter: 
”den är verkligen inte kul och den är tråkig och allt ser likadant ut och det gör en 
allmänt förvirrad”. När jag frågar henne hur hon skulle förbättra den svarar hon: 
”Lite olika typsnitt ’Hem’ kanske ska stå lite större, lite klarare. ’Mina sidor’ kan 
ligga på ett ställe där man alltid kan se det, man kan alltid klicka dit utan att den 
ligger på den här sidogrejen. Man kan flytta ’Mina sidor’ upp hit (pekar i övre 
högra hörnet) där man alltid kan se det. Göra det klarare var allting är. Det här ser 
ut som när man tittar in i gamla faktaböcker, öppnar upp så står det med små bok-
stäver rad efter rad efter rad efter rad, och det är ingen skillnad! Bilden (logoty-
pen) är inte heller så mysig, lite spökstads-aktig. Det står inte ens att man är inne 
på Sigtuna bibliotek. Berit går in på Googles hemsida och utbrister ”Färger! Det är 
lite olika, lite annorlunda!” Hon gör en sökning på ”Mobiler” och begrundar träff-
listan. ”Här kan man ändra plats. Här står det alla. Det skulle kunna stå Valsta, 
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Märsta om det är dit jag vill. Och så tittar man här, här är det större text där vi är, 
mindre text där det står i olika färger”. 

Cecilia tycker användargränssnittet är bra. När jag frågar om det ser inbju-
dande ut svarar hon att ”det kunde se lite roligare ut”. Hon nämner färgvalet men 
”å andra sidan, vad spelar det för roll? Det är ju inte en sida som ska sälja, så 
länge man hittar det man söker och det är bra spelar det ingen roll”. 

Dagny tycker att de flesta databaser är svåra, ”sedan börjar man läsa och då 
går det ju, men det är inte självklart”. Hon tycker inte sidan ser inbjudande ut, ”lite 
tråkig” men tillägger senare ”den funkar ju!”. 

Bengt tycker att den är ”ganska ordinär, normal, lätt, den är bra, man hittar här 
på vänster sida, fjärrlåneansökan, förslag, jag tycker den är helt OK, jag har inga 
invändningar”. Bengt har inga tips på förbättringar eller ändringar. 

Svaren visar på hur olika upplevelsen av en web-sidas användargränssnitt kan 
vara. En del nöjer sig med att sidan levererar resultat, andra har krav på färg och 
form och att den ska vara estetisk. Jag menar att Berit belyser en viktig funktion i 
OPAC:en när hon jämför med den gjorda Google-sökningen och utbrister ”Det 
skulle kunna stå Valsta, Märsta om det är dit jag vill”. Det framgår i nuläget inte 
tillräckligt tydligt på vilket bibliotek titeln finns. 

Har du något att tillägga? 
Arne är ”överaskad över hur mycket det finns och hur lite jag kan”. Bengt har i 
stort sett varit nöjd, ibland brukar dock OPAC inte hitta det han söker. Han menar 
att han upplever OPAC som ”inte riktigt tillförlitlig”. Övriga respondenter hade 
inget att tillägga. 
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Slutdiskussion 

Som jag tidigare nämnt har jag använt Carl Martin Allwoods definition av an-
vändbarhet för att formulera mina frågeställningar: 

 
- Är OPAC anpassat till sin uppgift? 
- Är OPAC användarvänlig? 
- Hur pass väl accepterar användarna OPAC? 
- Vilken grad av kompetens uppvisar användarna av OPAC? 

 
Den första punkten handlar om anpassning, det vill säga att programmet är anpass-
sat till strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. I detta fall måste 
man anta att uppgiften i fråga gäller att söka rätt på olika typer av media på olika 
bibliotek. OPAC får i det perspektivet anses ha hög grad av anpassning. Det är 
svårt att se alternativa användningar eller andra uppgifter som OPAC skulle kunna 
lösa. I programmet kan man till exempel varken lyssna på eller läsa olika typer av 
media. 

När det gäller användarvänlighet är det första delområdet åtkomlighet till pro-
grammet. En användare kan få tillgång till OPAC på flera sätt. Ett sätt är att an-
vända någon av Märsta biblioteks två OPAC-datorer. Dessa datorer kräver ingen 
inloggning, användaren kan börja arbeta omedelbart. Åtkomligheten är speciellt 
god då dessa datorer endast kan användas till sökningar i OPAC och därför är näs-
tan alltid någon av datorerna tillgängliga. Ett annat sätt att få tillgång till OPAC är 
att använda egen utrustning som dator, surfplatta eller smartphone med fast eller 
mobil anslutning.73 Åtkomligheten får därför anses som hög. 

Det andra delområdet för användarvänlighet är att programmet uppvisar ”för-
enlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt”. Av min undersök-
ning framgår att flera respondenter har svårigheter med att minnas vilken biblio-
teksenhet och vilken medietyp de valt i en föregående fråga. När de får frågan att 
söka efter titlar som finns som ljudbok hade de hunnit glömma att de i förra frågan 
ställt in sökningen på tryckt text. När de får frågan att lista titlar på alla bibliotek 
har de hunnit glömma bort att de sedan tidigare ställt in sökningen på Märsta 
bibliotek. Även i en annan studie uppvisade respondenterna svårigheter med att 

73 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Smartphone [2013-08-14]. 
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hitta tillbaka till träfflistan från sidan för de bibliografiska uppgifterna. Detta tyder 
på att respondenterna har fått för mycket information att minnas vid en viss tid-
punkt. OPAC presenterar visserligen informationen i rullgardinsmenyer och an-
vändaren får därigenom stöd i sina minnesprocesser, men det verkar inte hjälpa 
alla. En av studierna jag redovisade inledningsvis visade även den att gränssnittet 
inte uppfyllde IFLA:s  riktlinjer. 

Det tredje delområdet för användarvänlighet är individualisering. Det innebär 
att programmet ska kunna anpassas till en lagom nivå till en användare. I OPAC 
finns en rubrik, ”Språk”, på förstasidans vänsterkolumn försedd med en rull-
gardinsmeny. Rullar man ned denna är det enda alternativet ”Svenska” i nuläget. I 
undersökningen framkommer även önskemål om anpassning av språknivå. En av 
användarna påpekar att ”det är så mycket information”, en annan att ”jag klickar 
inte på fina ord” samtidigt som hon efterlyser ”lättare ord”. Med tanke på att 
OPAC vare sig erbjuder andra språk än svenska eller anpassning av språklig nivå 
måste dessvärre graden av individualisering anses vara låg. 

Användbarhetens fjärde delområde är kvaliteten på de hjälpresurser som finns 
knutna till programvaran. För att nå hjälpfunktionerna måste användaren hitta en 
knapp med ett frågetecken på. Knappen är mycket liten och svår att upptäcka, 
förmodligen omöjlig att upptäcka för en användare med synnedsättning. Hjälp-
funktionen består av en textfil som vid första anblicken kan upplevas som tämli-
gen svårgenomtränglig. Detta är den hjälp som finns inbyggd i programmet. End-
ast en av användarna använde hjälp-funktionen i undersökningen, utan att hitta 
svar på sin fråga. Svårigheterna med att använda hjälpfunktionen bekräftas även i 
andra undersökningar jag redovisade inledningsvis. En annan användare efterlyser 
en förklaring av den gröna bockens betydelse. Här skulle man kanske kunna tänka 
sig förbättringar av typen kortare texter som dyker upp när muspekaren förs över 
ett visst område på skärmen. Om man ställer muspekaren på en rubrik/knapp så 
ska ett frågetecken komma upp under rubriken/knappen. Klickar man på den så 
kommer en hjälptext upp som förklarar vad fältet/knappen har för funktion. 

En annan hjälpfunktion är naturligtvis bibliotekets personal, som användare 
kan man boka tid för en enskild utbildning på OPAC. Frågan kvarstår dock hur 
användare som arbetar utanför biblioteket eller av olika anledningar inte kan ta sig 
till biblioteket ska kunna få den hjälp de behöver. Sammanfattningsvis skulle jag 
skatta kvaliteten på hjälpresurserna i OPAC som låg. 

Den tredje punkten handlar om användaracceptans, vilket innebär att använ-
darna bör ha en positiv inställning till programmet och vara starkt motiverade att 
använda det. I undersökningen ställs frågan ”Brukar du hitta det du söker?”. Fem 
av sex respondenter svarar jakande på frågan, varför de flesta alltså är nöjda med 
det resultat OPAC levererar. Det är svårare att svara på frågan hur motiverade 
användarna är att använda just OPAC. Några alternativa programvaror finns inte 
samtidigt som graden av motivation självklart hänger ihop med hur viktig den 
eftersökta titeln är för användaren. Användaracceptansen får anses som god, vilket 
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även bekräftas i andra studier jag redogjorde för inledningsvis. Användarna är ofta 
nöjda med OPAC, även om de får ett dåligt sökresultat. 

Den fjärde och sista aspekten av användbarhet är användarkompetens, vilket 
innebär att användaren ska ha tillräckliga kunskaper för att använda programmet. I 
undersökningen ställs frågan ”Har du gått någon utbildning på OPAC?”. Ingen av 
respondenterna hade någonsin gått någon utbildning. Det skulle kunna betyda att 
användarkompetensen är låg hos respondenterna. Samtidigt klarar respondenterna 
av att använda grundläggande funktioner som sökningar, reservera titlar, lägga 
inköpsförslag med mera trots att de saknar utbildning. Användarna har alltså till-
räckliga kunskaper för att använda programmet varför användarkompetensen 
sammantaget får betraktas som god. Användarkompetensen skulle dock kunna 
höjas avsevärt om användarna fick utbildning i att lära sig ämnesordssökningar. 

Är då OPAC anpassat till sin uppgift? Min mening är att OPAC får anses väl 
anpassat för sin uppgift eftersom man inte kan göra så mycket mer än just vad 
programmet är avsett för. Kan det sägas att Är OPAC användarvänlig? Jag anser 
att så inte är fallet. Åtkomligheten till programmet är visserligen hög eftersom 
användaren på flera olika sätt kan få tillgång till programmet. Användarvänlighet-
en får dock anses vara mindre god eftersom programmet inte uppvisar ”förenlighet 
med och stöd för människans mentala funktionssätt”, vilket även stöds av tidigare 
forskning. Graden av individualisering är låg med avseende på att användaren inte 
kan välja vare sig språk eller språknivå. Hjälpresurserna är svåra att hitta och svåra 
att tillgodogöra sig för användaren. Hur pass väl accepterar användarna OPAC? 
Användaracceptansen får anses vara god, användarna säger sig hitta de det söker. 
Samtidigt har användarna just inget val, denna OPAC är den som finns att tillgå 
för dem i ögonblicket. Vilken grad av kompetens uppvisar användarna av OPAC? 
Användarna klarar enklare sökningar men inte ämnesordssökningar. Min mening 
är att användarkompetensen trots detta är god. 

Sammantaget, med utgångspunkt i Carl Martin Allwoods definition, får an-
vändbarheten i Märsta biblioteks OPAC betraktas som mindre god. Stora an-
strängningar måste i framtiden göras för att förbättra programmets ”förenlighet 
med och stöd för människans mentala funktionssätt”, graden av individualisering, 
kvaliteten på hjälpresurserna samt användarkompetensen.  

 

42 
 



Sammanfattning  

Som jag nämnde i inledningen är det en angelägen uppgift att undersöka använd-
barheten i bibliotekets OPAC eftersom OPAC-datorerna innehåller själva nyckeln 
till bibliotekets bestånd i form av tryckt och elektroniskt material. Som användare 
vill vi kunna koncentrera oss på att hitta titeln vi söker och slippa brottas med 
problem som gäller själva datorn eller programmet. 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur användarvänlig Märsta 
biblioteks OPAC kan anses vara. 

Teoretiska utgångspunkter utgörs av MDI och Allwoods definition av använ-
darvänlighet. Frågeställningarna är: 

- Är OPAC anpassat till sin uppgift? 
- Är OPAC användarvänlig? 
- Hur pass väl accepterar användarna OPAC? 
- Vilken grad av kompetens uppvisar användarna av OPAC? 

Källmaterialet består av sex intervjuer i form av .avi-filer. Metoden jag valt är 
kvalitativ med halvstrukturerad intervjuform. 

Resultatet är att, med utgångspunkt i Carl Martin Allwoods definition och un-
dantaget hjälpresurserna, får användbarheten i Märsta biblioteks OPAC betraktas 
som mindre god och stora ansträngningar måste i framtiden göras för att förbättra 
användarvänligheten, graden av individualisering, kvaliteten på hjälpresurserna 
samt användarkompetensen. 
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