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Abstract: 

  

It has been observed that children find it difficult to search the library catalog, 

for example they have difficult to spell and have a lack of vocabulary. There is 

therefore a need to find out how the library catalog actually works in the public 

library. This thesis aims to contribute knowledge about how public librarians 

experience the utility of the library catalog for children in information seeking. 

Three questions were formulated to answer the thesis purpose, which are, factors 

affecting the usability, problems that can occur when children are using the 

library catalog and improvement opportunities for the library catalog. 

The theoretical framework used in this thesis is a model of Allwood that defines 

usability based on human-computer interaction (HCI). The method used is a 

qualitative semi-structured interview with five public librarians who works with 

children. The result showed that impact factors as physical availability, 

procurement of library system and the librarian’s active viewing of the library 

catalog can affect the usability. The problem mentioned is the language in the 

catalog, the number of steps in the search process and the link between the library 

catalog and the shelf. A conclusion, based on this thesis, is that more knowledge 

is needed about the usability of today’s library catalogs on how the technology 

can make it more useful for its users.  

 

 

Nyckelord: Användbarhet, bibliotekskatalog, barnbibliotekarier, 

barn, publik webbkatalog, intervjuer. 
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1. Inledning 
Information, kunskap och kultur kan idag tillgängliggöras genom digitala 

platser, vilka majoriteten av befolkningen ständigt kan få tillgång till genom 

användning av lätta bärbara datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Denna 

utveckling ställer krav på biblioteksverksamheten som arbetar med förmedling 

av kultur och kunskap. Biblioteken behöver kontinuerligt följa med i den digitala 

utvecklingen för att fortsätta vara attraktiva för sina användare (Sundin, 2012, 

ss. 141-143)  

 

Användningen av den nya tekniken brukas idag av barn från allt yngre åldrar. I 

en rapport från statens medieråd (2015) anges att 86 procent av barn i åldrarna 

nio till tolv har en egen mobiltelefon och 78 procent har en smart telefon. Det 

går också att se en ökning vad gäller yngre barns innehav av surfplattor, vilket 

under en treårsperiod ökat från 12 procent till 46 procent. Andelen barn som 

växer upp och använder datorer, läsplattor och andra tekniska produkter ökar för 

varje år och ses som en naturlig del i deras vardag. Det framgår dock att barn i 

yngre åldrar har svårt att hitta relevant information och de behöver verktyg för 

att kunna utveckla sunda informationsstrategier (Gossen & Nürnberger, 2013). 

 

I Unescos folkbiblioteksmanifestation framhålls att folkbiblioteken ska arbeta 

med att göra information och kunskap lättillgängligt för användare i alla 

åldersgrupper. Det är därför viktigt att bibliotekarien ständigt arbetar för att 

tillgängliggöra bibliotekets resurser, för att möjliggöra att användarna själva kan 

hitta det fysiska eller digitala objekt som de söker (Svensk biblioteksförening, 

2014). Enligt bibliotekslagen 7 § ska ”folkbiblioteket verka för att öka kunskap om 

hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning” (SFS 2013: 801) 

Användandet av datoriserade bibliotekskataloger är en form av 

informationsteknik som används på biblioteken. Bibliotekskatalogen gör det 

möjligt för låntagare som barn att själv hitta information utan att involvera en 

vuxen. Detta möjliggör att barn och ungas integritet värnas, då det kan finns barn 

som inte vill rådfråga vuxna när de söker efter information (Sjölund & Dalén, 

2007). Majoriteten av barn som växer upp idag är vana vid att hantera och 

navigera på olika hemsidor, men studier visar att de har svårt att hitta specifik 

information. När barn söker i en bibliotekskatalog har det också 

uppmärksammats att de har svårt med stavning, har bristfälligt ordförråd eller 

söker i fel sökfält (Rydsjö & Elf, 2007,ss. 74-77). 

  

Jag har under mina studier vid högskolan i Borås funnit det intressant att studera 

hur barns informationssökning på biblioteket fungerar. Det finns idag studier 

som undersöker hur barn söker information, men mindre kring bibliotekariens 

upplevelse av bibliotekskatalogens användbarhet och utvecklingen av digitala 

system. En utvecklingsmöjlighet som nämns i Carlsson och Johanssons (2011) 

magisteruppsats med titel Barn söker i bibliotek: en kunskapsöversikt, är att 

anpassa bibliotekskatalogen för att underlätta för barn att söka och hitta 

information på biblioteket. En anpassad bibliotekskatalog kan också vara 

betydande för andra grupper i samhället med särskilda behov (Martens, 2012). I 

denna uppsats har jag för avsikt att undersöka hur barnbibliotekarier idag 

uppfattar användbarheten av bibliotekskatalogen för användargruppen barn. 

Begreppet användbarhet är ett flertydigt begrepp, vilket kommer att beskrivas 

närmare under rubriken begrepp och definitioner samt under teoriavsnitt.  
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1.1 Problemformulering 
Flera studier rekommenderar att barnbiblioteket bör använda barnanpassade 

bibliotekssystem som exempelvis anpassade bibliotekskataloger (se Carlsson & 

Johansson, 2011). Ahlm och Engerdahl (2005) fann även att bibliotekarier på 

flera folk- och skolbibliotek ansåg att gränssnittet för bibliotekskatalogen inte 

var tillräckligt barnanpassad och att det fanns behov att förändra katalogens 

utformning, för att kunna motsvara barns användarbehov. Att använda digitala 

informationssystem för barn ställer höga krav på dess innehåll, gränssnitt, 

underhåll och användbarhet menar Chen, Germain och Rorissa (2011). En annan 

viktig faktor som betonas är att barn behöver vägledning för att kunna utveckla 

sunda informationsstrategier (Rydsjö & Elf, 2007). 

 

Denna studie kommer att undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek 

uppfattar användbarheten av deras bibliotekskatalog för barn, utifrån deras 

erfarenheter och möten med barn i olika söksammanhang. Det finns mig 

veterligen inte mycket skrivet om hur barnbibliotekarier uppfattar 

bibliotekskatalogen för barn. Denna aspekt kan betraktas som relevant då 

bibliotekariens attityd kan påverka utvecklingen av katalogen, i form av 

efterfrågan från leverantörer vid en upphandling och utformningen av katalogens 

gränssnitt. Jag väljer att intervjua barnbibliotekarier då dessa sannolikt har 

observerat, instruerat och tagit emot frågor från flera barn vad gäller 

informationssökning i bibliotekets publika katalog. Studien kommer 

förhoppningsvis bidra med ökad kunskap om hur barnbibliotekarier ute på fältet 

uppfattar användbarheten av bibliotekskatalogen för barn. Den kan därmed bidra 

med ökad kunskap kring katalogens användbarhet för barn och kanske inspirera 

andra att fortsätta arbetet med barnkatalogen, för att möjliggöra barns 

självständiga informationssökning på folkbiblioteket. 

 

 

1.2 Syfte 
Denna studie har till syfte att bidra med kunskap om hur barnbibliotekarier 

upplever bibliotekskatalogens användbarhet för barn vid informationssökning. 

 

För att ta reda på detta formuleras följande frågeställningar som ska besvaras för 

att uppfylla syftet. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka faktorer anser studiens barnbibliotekarier kan påverka användbarheten 

av bibliotekskatalogen för barn? 

 

2. Vilka problem upplever studiens barnbibliotekarier kan finnas för barn vid 

användning av bibliotekskatalogen? 

 

3. Vilka förbättringsmöjligheter uppfattar studiens barnbibliotekarier kan öka 

användbarheten av bibliotekskatalogen för barn? 
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1.4 Begrepp och definitioner 
I detta avsnitt kommer begrepp som används i denna uppsats att definieras och 

förklaras. 

 

Användbarhet: Begreppet användbarhet som ämnesområde har utvecklats sedan 

slutet av 1990-talet. Användbarhet (eng. usability) har varit ett grundläggande 

begrepp för forskning inom interaktionsdesign och praktik sedan utvecklingen 

av människa-datorinteraktionen (MDI) påbörjades. Forskning inom MDI är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde. Forskningen kännetecknas av att lösa 

problem med interaktionen mellan människa och dator samt hur denna 

interaktion kan förbättras. MDI kan ses som att människan försöker lösa 

specifika uppgifter som kan vara svåra för framförallt nybörjare (Allwood, 1998, 

ss. 133-135). MDI handlar enkelt sagt om samspelet mellan människa och dator, 

vilka påverkas av varandras egenskaper (Allwood, 1998, s. 7). 

 

Begreppet användbarhet och MDI kommer ursprungligen från 1980-talet, då det 

började bli möjligt för enskilda personer att köpa sin första dator. Datorerna hade 

tidigare använts av välutbildade personer med kunskap kring operativsystem och 

programvara. Detta skapade problem när människor utan utbildning skulle börja 

bruka datorn. Datorn framstod som oanvändbar för större delen av befolkningen. 

Begreppet användbarhet blev därmed ett mål för utformning av interaktiva 

program som inte enbart skulle användas av utbildade dataspecialister (Cockton, 

2014).  

 

Begreppet användbarhet har en viktig roll inom MDI men det finns ingen 

generell definition av begreppet. Enskilda forskare har beskrivit och definierat 

begreppet, men ordet användbarhet är fortfarande flertydigt och kan definieras 

på olika vis (Chen, Germain & Rorissa, 2011). International Organization for 

Standardization (ISO) definierar exempelvis begreppet utifrån, hur en produkt 

kan användas utifrån specifika användare för att uppnå individuella mål på ett 

effektivt och tillfredställande sätt (ISO 9241.11:1998). Nielsen (1994) förklarar 

att begreppet användbarhet inkluderar flera olika aspekter, vilka han menar är att 

systemet är lätt att lära och använda. Det ska vara effektivt och lätt att komma 

ihåg. Systemet ska inte påverkas i någon större utsträckning av att användaren 

gör något fel och det ska vara tillfredställande att använda (Nielsen, 1994, s. 26).  

 

De egenskaper som framkom då professionen bibliotekarier skulle ange 

egenskaper som de ansåg definierade användbarheten, uttrycktes begrepp som 

användaregenskap och lärbarhet som de främsta egenskaperna. Därefter kom 

begrepp som effektivitet, gränssnitt och kontroll/flexibilitet (Chen, Germain & 

Rorissa, 2011). Quesenbery (2013) menar att användbarhet kan definieras 

utifrån ett resultat. Han har skapat en modell som benämns the five dimensions 

of usability. Quesenberys modell kring användbarhet kan ses som en utveckling 

av Nielsens begreppsförklaring. The five dimensions of usability omfattar fem 

begrepp vilka är effective, efficient, engaging, error tolerant och easy to learn. 

Dimensionen effective, omfattar hur effektivt användaren uppnår sina mål 

genom att använda systemet. Den andra dimensionen efficient, omfattar den tid 

och ansträngning som det tar för användaren att slutföra sin uppgift. Den tredje 

dimensionen engaging, omfattar i vilken grad gränssnittet är tillfredställande att 

använda. Den fjärde dimensionen error tolerant, omfattar hur programmets 
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design är format för att förebygga användarfel eller kunna hjälpa användaren när 

fel uppstår. Den femte dimensionen easy to learn, omfattar hur väl programmet 

stödjer dels initial orientering dels en fördjupad förståelse av programmets 

kapacitet (Quesenbury, 2013). I denna uppsats kommer begreppet användbarhet 

utgå ifrån en modell av Allwood. Allwood delar in begreppet användbarhet i fyra 

faktorer, vilka är anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och 

användarkompetens. Denna modell beskrivs mer utförligt under rubrik teoretisk 

ramverk samt modell.       

 

Användargränssnitt: Ett användargränssnitt är en datorterm som innefattar det 

”en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används” 

(Nationalencyklopedin, 2016). I denna uppsats innebär användargränssnitt och 

även gränssnitt det användaren ser vid användning av bibliotekskatalogen. 

 

Barn: Utifrån FNs barnkonvention definieras alla under 18 år som barn (Unicef, 

2009). I denna uppsats fokuseras dock på barn från sju års ålder, eftersom barn i 

denna ålder enligt Gossen och Nürnberger (2013) är potentiella användare av ett 

informationssystem. Enligt Piagets kan barns kognitiva utveckling delas in i fyra 

olika steg, vilka är karaktäristiska för den specifika åldersgruppen. När barnen 

är i sju till tolv år är de enligt Piaget kapabla att tänka logiskt utifrån en konkret 

händelse (se Passer & Smith, 2007, ss. 403-405), vilket också stödjer Gossen 

och Nürnbergers (2013) resonemang. Den tänkta åldersgruppen för denna 

uppsats är därför sju till tolv år. 

 

Bibliotekskatalog: I denna uppsats avses bibliotekskatalogen den publika 

webbkatalogen som användarna använder för att söka efter bibliotekets media. I 

den publika webbkatalogen har användarna möjlighet att förutom att söka i  

bibliotekets katalog också möjlighet att reservera medier och se vilka medier 

som finns tillgängliga i hela kommunen. Den publika webbkatalogen benämns i 

uppsatsen även med ord som katalogen, den publika bibliotekskatalogen och 

bibliotekskatalogen. 

 

Browsing: I denna uppsats avses browsing vara en form av informationssökning 

i biblioteksmiljö, där användaren inte söker efter någon specifik titel (Case, 

2012, s. 101). Användarna letar istället genom att svepa med blicken över 

exempelvis hyllorna på biblioteket eller i en webbkatalog med olika boktitlar. 

 

Informationssystem: Ett informationssystem kan beskrivas som ett datasystem 

som samlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information (Nationalcyklopedin, 

2017). I denna uppsats avses ett informationssystem vara en bibliotekskatalog 

som samlar in, lagrar och distribuerar information för användarna. Användarna 

är alla som brukar systemet. 

 

Sökdator: I denna uppsats avses en sökdator vara en dator där användarna endast 

kan söka i den publika webbkatalogen. De kan exempelvis inte använda datorn 

för sökning på andra internetsidor.   
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1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag för avsikt att ta reda på hur den publika webbkatalogens 

användbarhet uppfattas av barnbibliotekarier för målgruppen barn. Jag har inte 

för avsikt att göra någon utvärdering av de bibliotekskataloger som 

respondenterna i uppsatsen använder. Jag har därför valt att inte nämna 

katalogernas specifika namn.  

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för tidigare studier som är relevanta för uppsatsens 

ämnesområde. Detta avsnitt har delats in i tre huvudområden nämligen, barns 

informationssökning, bibliotekskatalogen och barns lärande. En kort förklaring 

kring ämnets relevans för denna uppsats ges i början av varje område.  

2.1 Barns informationssökning 
Detta avsnitt är relevant för min uppsats eftersom kunskap om barns 

informationssökningsbeteende är en förutsättning för att kunna skapa ett 

användbart bibliotekssystem.  

 

Informationssökning är en medveten handling för att ordna fram information för 

att uppnå ett behov eller fylla en kunskapslucka (Case, 2012, s.5). Flera studier 

framhåller att barns informationssökningsbeteende skiljer sig från vuxna vad 

gäller förståelse för hierarkier och klassificeringssystem samt tolkning av ikoner 

och visuell information (Cooper, 2002; Gossen & Nürnberger, 2013; Martens, 

2012; Wu & Chen, 2016). Informationssökning kan därför vara svårt för barn 

och ett utmärkande beteende är att barn bedömer textens relevans utifrån dess 

bilder. Den kognitiva utvecklingen har också en betydande roll för barns 

förmåga att söka och finna önskad information (Limberg, Hultgren & Jarneving, 

2002). En förklaring till varför barn har svårt att söka information är att de som 

är runt åtta år kan vara icke läsare eller i en utvecklingsfas av sitt läsande. Barn 

som inte kan läsa använder istället den visuella och auditiva informationen, det 

vill säga de tittar runt och ställer frågor (Cooper, 2002). I en semistrukturerad 

fallstudie om hur sjuåriga barn söker information på biblioteket framkommer att 

barns sökstrategier liknar vuxnas, eftersom båda använder browsing som strategi 

för informationssökning. En skillnad är att barn tenderade att förlita sig på den 

visuella informationen, istället för att använda textinformationen. Borgman, 

Hirsh, Walter och Gallagher (1995) fann att browsing i en bibliotekskatalog 

lämpar sig för barns naturliga beteende att vilja utforska. Denna form passar 

också bra utifrån barns motoriska förmågor, genom att barnen kan klicka och 

peka istället för att skriva sökord. Gossen och Nürnberger (2013) menar dock att 

det finns problem med browsing i katalogen eftersom barn har begränsade 

ämneskunskaper, vilket kan leda till problem med att hitta rätt ämneskategori. 

 

Barn har också en begränsad förmåga att tolka alfabetiska symboler och 

klassificeringssystem, vilket påverkar deras sökningar. Det framkommer dock 

att barn kan använda textinformation för att hitta information om det presenteras 

på ett riktat vis. Det kan exempelvis vara genom katalogens gränssnitt eller med 

hjälp av en annan person (Cooper, 2002). Detta är också något som Borgman et 

al. (1995) fann i sin studie när de undersökte informationssökningsbeteende hos 

barn i åldern nio till tolv år. Borgman et al. framhåller dock vikten av att utveckla 
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system som bygger på barns naturliga undersökande beteende och utifrån 

barnens utvecklingsnivå. Det är också viktigt att barnen känner sig trygga med 

informationens form, annars tenderar de att inte använda den (Copper, 2002). 

Gossen och Nürnberger (2013) framhåller också att barn behöver känna 

framgång i användandet. Detta för att undvika känslan av misslyckande. Det är 

därför viktigt att barn tidigt får stöd kring användandet för att det ska fortsättas 

att användas (Gossen & Nürnberger, 2013). 

 

En studie av Shenton och Dixon (2004) visar att yngre barn ser det fysiska 

biblioteket som en viktig källa för att hitta information från faktaböcker. I studien 

framkom också att barn i åldrarna nio till tretton inte hade någon direkt strategi 

för att hitta faktaböcker på biblioteket. Deras studie visade också att barn ofta 

hade en vuxen anhörig som assisterade och plockade fram de böcker som de 

ansåg vara lämpliga. En del barn var intresserade av en viss typ av faktaböcker 

och hade därför lärt sig var dessa fanns på biblioteket. Barnen använde därför 

varken något verktyg eller frågade bibliotekarien om hjälp vid 

informationssökningen. En del barn i studien ville heller inte fråga bibliotekarien 

om hjälp, då de antingen uppgav att de var blyga eller ville klara av att söka på 

egen hand. Studien visade också att det främst var flickor som valde att fråga 

bibliotekarien om hjälp, om de själva inte kunde hitta den information de sökte 

(Shenton & Dixon, 2004). Cooper (2002) framhåller i sin studie att barn kan ha 

problem med att söka efter specifik fakta som exempelvis spindelnät i 

bibliotekskatalogen. Barn tenderar även att i första hand söka efter information 

visuellt om inte informationen är specifikt riktad genom gränssnitt eller en 

mellanhand (Cooper, 2002). 

 

2.2 Bibliotekskataloger 
Detta avsnitt är relevant för uppsatsen för att undersöka vad som faktiskt är 

skrivet om bibliotekskatalogens användbarhet för barn och vilka faktorer som 

kan underlätta användandet av en bibliotekskatalog.  

 

Bibliotekskatalogen kan beskrivas som intellektuell teknik som framställer 

kunskapsinnehåll från biblioteket på ett systematiskt vis. Katalogen kan lista alla 

medier som biblioteket har tillgång till både fysiskt och digitalt (Rubin, 2010, s. 

138). Det har dock framkommit att många användare har svårt att söka i 

bibliotekskatalogen, vid framförallt ämnessökningar. Detta har bidragit till att 

många bibliotek försöker förändra katalogen till att bli mer flexibel och mer likna 

en webbmiljö (Rubin, 2010, s.146).  

 

Barn är potentiella användare av informationssystem när de är i åldern sju till 

elva år framhåller Gossen och Nürnberger (2013). Ett informationssystem som 

är designat för vuxna användare lämpar sig inte för barns informationssökning, 

eftersom barn och vuxna inte tänker på samma vis (Cooper, 2002 refererar till 

Carey, 1985; Siegler, 1996, 1998). Bibliotekskataloger för barn ska vara 

utvecklade efter barns kognitiva och motoriska förmågor. Det som också bör 

beaktas är att barn i denna ålder kan ha svårt att precisera sitt informationsbehov 

till ett sökord. Detta eftersom det kräver ett abstrakt tänkande i kategorier, ett 

stort ordförråd och goda skrivkunskaper. En bibliotekskatalog för barn kräver 

därför stavningskontroll och en funktion för precisering av frågor. Det är också 

användbart att använda bilder och en röstmeny tillsammans med text, eftersom 

barn tidigt kan tänka kring bilder och då detta övervinner problem med nedsatt 
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läsförståelse (Gossen & Nürnberger, 2013). Martens (2012) menar att det finns 

två huvudaspekter som är problematiska vid utformandet av en bibliotekskatalog 

för barn. Dessa är hur den fysiska miljön ska översättas till en digital miljö och 

hur söktermer ska utformas utifrån ett barnperspektiv. Webbplatser för barn på 

biblioteket bör därför vara åldersanpassade och dess klassificering, hierarkier 

och metadata bör vara anpassade för unga användare (Gossen & Nürnberger, 

2013; Martens 2012). De sociala komponenterna bör också vara tilltalande för 

yngre användare som grafiska bilder, interaktivitet och personifiering (Martens, 

2012).     

 

Bilal och Bachir (2007) har undersökt arabisktalande barns interaktion med 

International Childrens Digital Library (ICDL), de beskriver att ICDL är ett 

digitalt bibliotek som erbjuder en internationell samling av digitala böcker för 

barn i åldrarna tre till tretton år. Studien som utgick ifrån barn i åldrarna sex till 

tio år fann att denna form av gränssnitt främst var användbar för de äldre barnen 

i studien. Bilal och Bachir (2007) fann också att språket var ett hinder vid 

användandet och menade att ett internationellt digitalt bibliotek bör erbjuda 

gränssnitt som har en tvärkulturell design, vilket matchar barnens förståelse 

utifrån deras olika kulturer.  

 

I en studie av Wook och Salim (2014) där barn i sju till elva år fick vara med 

och rita idéer för en katalog, framkom att barnens behov skiljer sig något 

beroende på kön, ålder och familjebakgrund. Det visades dock att barnen 

föredrog ljusa och tilldragande kombinationer av färger. I layouten ville barnen 

att informationen skulle visas med visuella former exempelvis med 3D-bilder, 

vilket gav ett utrymme mellan objekt som bilder, ikoner och knappar. Objekten 

skulle vara konsekventa och sammanhängande samt innehålla animationer som 

barnen kunde uppmärksamma. I studien framkom också att barnen i studien 

använde metaforer för att tyda information, i form av bilder och grafik. Genom 

att använda visuella gränssnitt i designen ges därför barn möjlighet att få tillgång 

till, analysera och förstå information utifrån deras kognitiva nivå menar Wook 

och Salim (2014). I en annan studie av Wu och Chen (2016) framkom att barn 

utför uppgifter olika beroende på vilket gränssnitt som används. De jämförde 

barns användning av 2D-gränssnitt och motsvarande 3D-gränssnitt. Barn 

upplevde mindre kognitiv belastning av 2D-gränsnitt. Det framkom dock att barn 

presterade bättre med 3D-gränssnitt vid informationssökning när de kunde 

använda en översiktlig navigeringsstrategi. Deras studie visade också att barn 

behöver kunskap om systemet för att det ska kunna underlätta i deras 

informationssökning (Wu & Chen, 2016). 

 

2.3 Barn och lärande 
Detta avsnitt kring barns lärande är utifrån min uppsats relevant då 

bibliotekskatalogen kan ses som ett verktyg som kräver erfarenhet och kunskap 

för att kunna hantera. Barn är också utifrån sina biologiska förutsättningar  

beroende av omgivningsfaktorer för att kunna lära sig använda 

bibliotekskatalogen på ett effektivt vis. 

 

Lärandet involverar flera olika aktiviteter och det hänger ihop med hur samhället 

och kunskapen är organiserad. Säljö (2014, ss. 14-15) menar att i dagens 

mediesamhälle upplever människan erfarenheter på ett annorlunda vis, jämfört 

med tidigare generationer. Detta medför också att vi lär oss på ett annorlunda 
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sätt. Människan befinner sig idag i ett informations- och kunskapssamhälle, där 

det livslånga lärandet är centralt. Bilden av lärandet är föränderligt och idag 

handlar det exempelvis inte om att memorera information, utan istället om att 

kunna navigera och hitta genom olika digitala redskap (ibid., s. 14-15).  

Användandet av redskap kräver kunskap och färdigheter, vilket endast kan 

uppnås genom interaktion med andra människor. Barn har inte samma 

förutsättningar som vuxna att hantera dessa redskap på grund av biologiska och 

sociokulturella faktorer som exempelvis deras ålder (Säljö, 2014, ss. 239-241). 

Zevenbergen (2007) menar dock att den generation av barn som växer upp med 

den snabba expansionen av teknik, skiljer sig från tidigare generationer. Det på 

grund av deras unika exponering av den digitala tekniken. De har vuxit upp i ett 

samhälle där tekniken är en självklar del i vardagen, både som ett verktyg men 

också som en integrerad del i det sociala livet. Zevenbergen menar även att 

tekniken har möjlighet att erbjuda lärmiljöer för unga människor, men att den 

inte alltid tas tillvara. Detta ses också i en undersökning av pedagogers 

förhållningssätt till yngre skolbarns informationssökning. Det framkommer där 

att barnens läsförmåga påverkar vilka informationssökningsredskap som 

används, vad gäller informationssökning från den tryckta boken eller genom 

internet (Davidsson, Lundh & Limberg, 2009). Pedagogerna i studien menade 

att läskompetens var nödvändig för att kunna använda digitala medier, men inte 

för användning av en tryckt bok. Detta synsätt kan medföra hinder för barns 

undersökande utveckling med informationssökning menar Davidsson et al. 

(2009). De menar dock att läs-och skrivförmåga är betydande vid datorbaserad 

informationssökningen, men ser det som tveksamt att den tryckta boken skulle 

föregå informationssökning genom en dator. 

 

Den digitala miljöns lämplighet för unga barns utveckling har länge diskuterats. 

Cooper (2005) menar att lämpligheten beror på hur materialet används och 

omständigheterna kring användningen. Det som främst spelar in är den kunskap 

det enskilda barnet får kring miljön. Hon poängterar att tekniken är ett verktyg, 

vilket kan åstadkomma mer och möjligen bättre saker, men har potential för 

större misstag. Digitala miljöer kan dock ses som ett verktyg som stärker 

inlärningsmöjligheterna för barn, då det på egen hand har möjlighet att komma 

längre. Det ställer dock krav på en genomtänkt design och innehåll som ska vara 

i enlighet med barnens utvecklingsbehov Cooper (2005). 

 

 

3. Teori 
I detta avsnitt förklaras det teoretiska ramverk som använts i uppsatsen samt 

varför och hur den har använts. 

 

3.1 Teoretiskt ramverk 
Denna uppsats vill bidra med kunskap kring bibliotekskatalogens användbarhet 

för barn. Användandet av en bibliotekskatalog omfattar en mänsklig interaktion 

med datorer, varför forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) anses 

vara aktuellt. En forskare som arbetar med detta område är Carl Martin Allwood 

som är professor inom psykologi. Han har bland annat forskat inom området 

användbarhet av datorprogram och konsekvenser för användbarhet. Allwood har 

därmed utvecklat en modell där användbarheten av ett datorprogram kan 

bedömas utifrån MDI. Denna modell har tidigare benämnts i två 

magisteruppsatser, en av Ahlm och Engerdahl (2005) med titel Gränssnittet 



 

9 

 

”BarnOPAC” – barnens stig in i bokskogen. Den andra av Karlsson-Boström 

(2010) med titel ”Det funkar för mig” – användbarhetsfaktorer i ett OPAC-

system. I den sistnämnda magisteruppsatsen användes Allwood som en teoretisk 

utgångspunkt. De båda magisteruppsatserna har skrivits inom disciplinen 

bibliotek och informationsvetenskap. Allwoods modell kommer i denna uppsats 

att användas som ett teoretiskt ramverk och som ett analytiskt redskap för att 

analysera empirin. Modellen förklaras mer utförligt nedan under rubriken 

modell.  

3.2 Modell 
I uppsatsen har jag valt att fokusera på användbarhet kring bibliotekskatalogen. 

Jag har därför valt att använda en modell av Allwood som fokuserar på 

användbarhet utifrån människa-datorinteraktion (MDI). MDI kan förklaras 

genom samspelet mellan människa och dator, där båda parterna påverkas av den 

andres egenskaper. Det kan också förklaras som samverkan mellan två parter, 

där människan har ett specifikt mål men är flexibel, medan datorn är regelstyrd 

(Allwood, 1998). Allwood utgår ifrån att användbarhet är en interaktiv egenskap, 

vilket förklaras med ”att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper 

i användarsituationen och dessa egenskapers samverkan” (Allwood, 1989, s. 10)   

Han menar också att programmet bör motsvara användarens informationsbehov 

och programmets funktionalitet, vilket skapar produktivitet. De egenskaper ett 

program har, uppgiften, användaren och användningssituationen påverkar 

användbarheten. Allwood (1989) betonar att fyra faktorer tillsammans 

bestämmer ett programs användbarhet. 

Dessa fyra faktorer är anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och 

användarkompetens. Nedan följer en kort förklaring över faktorerna. 

 

Anpassning: Anpassning innebär att programmet är utformat för att kunna lösa 

den uppgift som målgruppen kommer att använda programmet till. Det kan 

exempelvis innebära att hänsyn tas till den tilltänkta användargruppen för 

programmet. För att kunna ta hänsyn krävs kunskap kring användarens behov. 

 

Användarvänlighet: Allwood delar in faktorn användarvänlighet i fyra olika 

aspekter, vilka jag kommer att förklara nedan. 

 

 Åtkomligt, Innebär att användaren måste få tillgång till programmet för 

att kunna använda det. Åtkomlighet omfattas av fysisk tillgång men 

också åtkomlighet inom själva programmet. Om datorn exempelvis inte 

är fysisk tillgänglig är det troligt att personen löser sin uppgift på annat 

vis. Åtkomlighet inom programmet omfattar hur effektivt det går att 

förflytta sig inom själva programmet. 

 

 Förenliga och kan ge stöd, Innebär att programmet ställer rimliga krav 

på användaren utifrån dennes mentala nivå. Allwood menar exempelvis 

att om programmet är utformat för att stödja flera typer av användare är 

det större chans att programmet passar den enskilda. Det handlar också 

om mängden av information, vilket inte ska överskrida vad användaren 

klarar av att uppmärksamma i ett givet ögonblick. Programmet ska heller 

inte uppmuntra till fel, genom att kräva kunskap och förkunskaper som 

användaren inte besitter. Det bör också finnas utformade menyer som 
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upplevs naturligt för användaren. För att kunna stödja detta krävs 

kunskap kring hur användaren tänker i användarsituationen. 

 

 Individualisering, Innebär att användaren kan göra ett individuellt val 

som exempelvis att välja språk eller svårighetsnivå på 

informationstexten. Individualisering är dock inte alltid självklart då 

användarens val kan leda till sämre interaktionsmiljö. 

 

 Hjälpresurser, Omfattar den hjälp användaren kan få exempelvis genom 

programmets hjälpfunktioner eller genom andra människor.  

Hjälpfunktionernas syfte är att ge stöd om det uppstår problem i 

användarsituationen. Hjälpfunktioner kan klassificeras på två vis. Det 

första kan ses utifrån i vilken utsträckning hjälpfunktionen interagerar på 

eget initiativ med användaren. Det andra kan ses utifrån hur 

hjälpfunktionens spontanitet påverkas av användarens egenskaper. 

Allwood framhåller att hjälpfunktioner vanligen är passiva det vill säga 

det sker ingen interaktion med användaren. Hjälpfunktionen kan oftast 

liknas med ett passivt uppslagsverk.   

 

Användaracceptans: Denna faktor framhåller vikten av att användaren är 

motiverad till att använda programmet. Om det saknas motivation är det hög risk 

att programmet inte kommer att användas eller användas felaktigt och därmed 

ge en negativ bild av programmet. Ett program kan framstå som positivt om 

användaren upplever att arbetsuppgiften blir roligare och enklare att genomföra 

genom programmet. Användning av ett datorprogram kan också ses som 

statushöjande.  

 

Användarkompetens: Denna faktor betonar att användaren behöver utbildning 

för programmet. Detta för att användaren ska få förståelse kring programmet och 

därmed kunna använda det på ett effektivt sätt. Den utbildning som ges bör 

därför vara anpassad efter användarens kunskapsnivå. Den som genomför 

utbildningen bör därför inneha kunskap om dels användarnas utvecklingsnivå 

dels skillnader som kan finnas hos användarna. En annan faktor som kan påverka 

användarkompetensen är självförtroendet hos användarna vid en 

inlärningssituation. Det är därför betydande att användarna får stöttning om 

svårigheter uppstår.  

 

Att uppnå användbarhet är en förutsättning för att ett program kommer att 

användas, menar Allwood (1998). Detta resonemang skiljer från Cockton (2014) 

som inte enbart ser användbarhet som en faktor till att ett program kommer att 

användas. Cockton menar att det bland annat också handlar om den sociala 

kontext där programmet används. Allwoods fyra faktorer har tidigare främst 

använts för att definiera användbarhet i olika uppsatser. Den har också använts 

för att analysera användares upplevelse kring ett program. I denna uppsats har 

modellen dock använts vid utformning av intervjuguiden, som stöd för att 

formulera frågor som är relaterade till användbarheten. Modellen har också 

använts som ett analysredskap för empirin och slutligen också för att tematiskt 

strukturera upp empirin och därmed kunna svara på uppsatsens syfte. En svaghet 

med modellen är att den i denna uppsats används för att identifiera användbarhet 
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utifrån bibliotekariers uppfattning, istället för den direkta målgruppen. Frågorna 

har därför anpassats något för att fånga barnbibliotekariers upplevelse av 

användbarhet utifrån deras erfarenhet, möten och kunskap kring barns 

interaktion med bibliotekskatalogen. En annan nackdel med modellen är att den 

utgår ifrån vuxna användare varför ett barnperspektiv behöver inkluderas. Jag 

uppfattar dock att flera faktorer som påverkar användbarheten för vuxna 

människor också inkluderar barns användning. 

 

Allwoods resonemang om användbarhet valdes eftersom han inkluderar flera 

aspekter av användbarhet och inte enbart ser till programmets faktorer utan även 

andra aspekter, vilka påverkar användbarheten. En aspekt är exempelvis den 

fysiska åtkomligheten, vilket inte direkt relaterar till programmets funktion. Jag 

tolkar att modellen kan användas för att diskutera biblioteksverktyg och dess 

användning inom biblioteksverksamheten. Allwood syftar inte till att 

rekommendera specifika programegenskaper, utan för att lyfta begrepp, 

sakförhållanden och frågeställningar som kan bidra till utveckling av 

användbarhet, vilket Allwood menar leder till mer produktivitet.   

 

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod för datainsamling, urval, tillvägagångsätt, 

analysmetod, tillförlitlighet samt etiska överväganden. Under rubriken val av 

metod för datainsamling förklaras varför denna metod är lämplig att använda 

utifrån syftet. Under rubriken urval förklaras urvalet samt uppsatsens 

urvalskriterier. Rubriken tillvägagångsätt förklarar hur uppsatsen har genomförts 

följt av rubriken analysmetod som klargör hur det empiriska materialet har 

behandlats. Under rubriken tillförlitlighet behandlas tillförlitligheten med 

metoden. Slutligen nämns de etiska faktorer som tagits hänsyn till i uppsatsen.  

 

4.1 Val av metod för datainsamling 
Denna uppsats har för avsikt att ta reda på hur barnbibliotekarier upplever 

användbarheten av bibliotekskatalogen för barn. Den metod som används i 

uppsatsen är den kvalitativa semistrukturerade intervjun, genom formen 

telefonintervju. Det är en metod som enligt Bryman (2011, s. 414) tillhör den 

kvalitativa intervjun. Den kvalitativa intervjun används för att förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel och upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 17).  

 

Från början övervägdes metoden observation av barn i en användarsituation, 

men då barnbibliotekarier ansågs kunna svara mer utvecklande kring katalogens 

användbarhet valdes de istället. Metoden enkät övervägdes också, men metoden 

semistrukturerad intervju ansågs lämpligare för att få mer utvecklande svar från 

respondenterna. Detta eftersom jag vill ta reda på vad barnbibliotekarier anser 

om bibliotekskatalogen utifrån deras erfarenhet. Metoden är flexibel, vilket 

möjliggör att det intervjupersonen vill betona är det som blir beskrivet, vilket 

också Bryman (2011, s. 415) betonar är specifikt för den semistrukturerade 

metoden.  

Metoden telefonintervju valdes, då jag ville intervjua barnbibliotekarier från 

olika delar i landet. Jag ville intervjua barnbibliotekarier från olika delar i landet 

för att ta reda på om det fanns någon skillnad i upplevelsen av 
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bibliotekskatalogen för barn. Den geografiska, ekonomiska och tidsramen för 

uppsatsen avgjorde därför valet av telefonintervju. Cachia och Millward (2011) 

ser fördelar med att använda metoden telefonintervju som ett verktyg för 

insamlingen av empirisk data. Metoden är flexibel och kan uppfattas som mindre 

krävande av respondenterna, jämfört med den traditionella intervjun ansikte mot 

ansikte. Den kan också vara lättare att planera in, då intervjun inte är platsbunden 

och kan exempelvis genomföras på respondentens arbetsplats. En nackdel med 

telefonintervjuns form kan vara avsaknaden av visuella upplevelser som 

kroppsspråk och ansiktsuttryck (Irvine, Drew & Sainsbury, 2013). Det är dock 

något som Cachia och Millward (2011) vänder sig emot, då de menar att 

människor idag är medvetna om avsaknaden av visuella intryck vid 

telefonsamtal, varför detta istället kommuniceras.  

 

4.2 Urval 
Det urval som används i uppsatsen är det målinriktade urvalet. Genom att 

använda det målinriktade urvalet försöker jag skapa en överensstämmelse 

mellan frågeställningarna och urvalet, vilket Bryman (2011, s. 434) 

rekommenderar. Detta val gjordes eftersom det var väsentligt att de som 

intervjuades var införstådda i både arbetet med barn men också kring hur barn 

använder bibliotekskatalogen. Urvalskriterierna var att respondenterna skulle 

vara barnbibliotekarier och arbeta på ett folkbibliotek.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Den datainsamlingsmetod som användes för insamling av empirisk data var som 

tidigare nämnts den semistrukturerade intervjun genom en telefonintervju. 

Datainsamlingen påbörjades efter att problemformulering, urval, syfte och 

frågeställningar hade fastställts. En intervjuguide konstruerades därefter genom 

att identifiera ämnen som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden i sin helhet återfinns i bilaga 1. Ämnena i intervjuguiden var 

relaterade till Allwoods modell kring användbarhet. Frågornas ordning ändrades 

dock efter att de olika delarna kring användbarhet täckts in. Detta gjordes för att 

ordningsföljden skulle kännas naturlig för respondenterna. Frågorna 

konstruerades även relativt öppna för att respondenterna själva skulle få 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

 

För att komma i kontakt med intervjupersoner mejlades en förfrågan om 

deltagande ut till femton folkbibliotek från olika delar i landet. Det var fem av 

dessa som hade möjlighet att delta, vilka också var de som tillslut intervjuades.  

De fem som slutligen intervjuades var barnbibliotekarier från mellan och södra 

Sverige.  Eftersom det var viktigt att intervjupersonerna var barnbibliotekarier 

med kännedom om bibliotekskatalogens användbarhet, nämndes även detta i 

mejlet (se Bilaga 2).  

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och en diktafon användes för att spela in 

intervjuerna. De spelades in för att lättare kunna transkribera texten i efterhand 

och för att kunna vara uppmärksam under intervjun på vad respondenterna 

berättade, vilket också Kvale och Brinkman (2014, s. 218) förespråkar. Alla 

respondenter godkände inspelningen innan intervjun påbörjades i enlighet med 

Bryman (2011, s. 228-229). En nackdel som observerades med metoden var att 

det var svårt att avgöra när respondenterna talat färdigt om en fråga eller bara 

funderade vidare. Detta kan berott på avsaknad av visuella upplevelser som 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket också Irvine, Drew och Sainsbury, (2013) 

poängterar i sin studie om telefonintervjuer. Detta tros dock inte ha påverkat 

själva resultatet, då intervjupersonerna fick tid på sig att fundera mellan frågorna 

samt att frågorna ibland upprepades på liknande vis.  

 

Intervjuerna varade mellan 17 och 35 minuter och efter fem genomförda 

intervjuer uppnåddes en teoretisk mättnad. Det vill säga inga ny information 

uppkom under intervjuerna, vilket Bryman (2011, s.517) benämner. 

Genomförandet av transkriberingen skedde kontinuerligt. Alla intervjuer 

transkriberades till stor del ordagrant och pauser, betoningar och otydligheter 

togs med vid transkriberingen. Detta val gjordes för att stärka studiens 

reliabilitet, vilket Kvale och Brinkman (2014, s. 225) beskriver.  

 

4.4 Tillförlitlighet 
Kvalitativa studier kan använda kriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera studiens tillförlitlighet. 

Dessa kriterier motsvarar validitet, reliabilitet och objektivitet hos kvantitativa 

studier (Bryman, 2011). Det som kan påverka trovärdigheten i denna studie var 

främst intervjuarens oerfarenhet vid genomförandet av intervjun samt att koda 

textmaterialet. I processen har dock handledare och litteratur kontinuerligt 

kunnat konsulteras, vilket stärker trovärdigheten. För att öka överförbarheten har 

metoden för datainsamling försökts beskrivas utförligt, vilket Wildemuth (2009) 

betonar. För att öka pålitligheten transkriberades intervjuerna till stor del 

ordagrant, vilket också visas genom korta citat i resultatdelen. I uppsatsens har 

en objektivitet eftersträvats, varför också valet att utgå ifrån Allwoods modell 

vid analysmetoden gjordes.    

 

4.5 Analysmetod 
I detta avsnitt förklaras vilken teknik som använts för att analysera data. 

Det empiriska materialet samlades in genom fem semistrukturerade 

telefonintervjuer. Alla intervjuerna transkriberades, vilket beskrivs mer utförligt 

under rubriken tillvägagångsätt. Transkriberingen påbörjades direkt efter att 

intervjuerna hade genomförts och materialet började kodas efter att 

transkriberingen hade slutförts. Materialet kodades genom återupprepad läsning 

av transkriberingen. Allwoods fyra faktorer användes som stöd för att koda det 

empiriska materialet, genom att identifiera likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas utsagor. I kodningen undersöktes också om liknande ord 

eller fraser förekom på flera ställen kring samma ämne i enlighet med det 

Bryman (2011,s. 525) förespråkar. Detta tillvägagångsätt användes för att kunna 

relatera det intervjupersonerna berättade till användbarhet genom de fyra 

faktorerna nämligen anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och 

användarkompetens. Det empiriska materialet strukturerades därefter tematis kt 

efter Allwoods fyra faktorer från modellen.  

    

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet listar följande etiska krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 

2009). De togs hänsyn till vid genomförandet av intervjun genom att 

respondenterna informerades enligt informationskravet om uppsatsens syfte och 

att deltagande var frivilligt och därför kunde avbrytas om det önskades. De 
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informerades också om att de hade rätt att bestämma över sin medverkan, i 

enlighet med samtyckeskravet. Inga personuppgifter eller andra identifierade 

uppgifter kommer att användas i uppsatsen med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. De data som samlats in används endast för uppsatsens 

syfte i enlighet nyttjandekravet. Denna information meddelades respondenterna 

skriftligt via mejlkontakt samt återigen muntligen innan intervjun påbörjades.  

 

 

5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras respondenterna och resultatet av empirin. Empirin 

följer Allwoods fyra faktorer och efter varje del följer ett analysavsnitt. Empirin 

omfattar fem barnbibliotekaries upplevelse av användbarhet kring deras publika 

webbkatalog. Barnbibliotekarierna har olika leverantörer för sina publika 

webbkataloger och därmed också varierande användargränssnitt. De har dock 

gemensamt att samma användargränssnitt används för barn och vuxna i 

respektive katalog.  

5.1 Presentation av respondenterna 
Det empiriska materialet består av fem telefonintervjuer med barnbibliotekarier 

som arbetar på olika folkbibliotek. I uppsatsen benämns respondenterna med 

bokstäverna A-E. Nedan följer en kort presentation av respondenterna. 

 

Den första respondenten A, arbetar som barnbibliotekarie i en mindre kommun. 

Hen har arbetat som bibliotekarie i 3,5 år och främst som skolbibliotekarie. Den 

nuvarande tjänsten på folkbibliotek som barnbibliotekarie har hen haft i cirka 5 

månader.  

 

Den andra respondenten B, har arbetat som bibliotekarie i 23 år. Den nuvarande 

tjänsten som barnbibliotekarie har hen haft i 16 år. Hen arbetar på ett 

folkbibliotek som är integrerat med ett skolbibliotek för en gymnasieskola. 

 

Den tredje respondenten C, har arbetat som bibliotekarie i 5 år. Den nuvarande 

tjänsten som barnbibliotekarie har hen haft i 2 år. C, arbetar som 

barnbibliotekarie i en större kommun. 

 

Den fjärde respondenten D, har arbetat som bibliotekarie i 11 år den nuvarande 

tjänsten som barnbibliotekarie har hen haft i ungefär 1,5 år. Hen arbetar på ett 

folkbibliotek i en mindre kommun.  

 

Den femte respondenten E, har arbetet som bibliotekarie i 3 år den nuvarande 

tjänsten som barnbibliotekarie har hen haft i 3 år. E har dock arbetat flera år som 

biblioteksassistent. E arbetar som barnbibliotekarie i en medelstor kommun.  

 

5.2 Anpassning 
Allwood (1998) förklarar att anpassning innebär att programfunktionerna är 

utformade för att kunna lösa de uppgifter som målgruppen kommer att använda 

programmet till. 

Alla respondenter berättade att de använde samma användargränssnitt för barn 

och vuxna, i respektive bibliotekskatalog. Fyra av respondenterna ansåg att det 
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behövdes en mer utformad barnanpassad katalog på biblioteket. Respondent A, 

menade att katalogen kunde vara mer intuitiv för barn, men också att kopplingen 

till hyllorna kunde göras tydligare. En anpassningsmöjlighet som nämndes var 

att använda mer visuella hjälpmedel, med exempelvis en bild som visade var 

någonstans i biblioteksrummet mediet kunde återfinnas. Detta för att underlätta 

kopplingen mellan katalogen och den fysiska hyllan i biblioteksrummet. Denna 

koppling i katalogen fanns hos respondent E, där bibliotekskatalogen hade en 

karta som visade var på biblioteket exempelvis boken fanns. Denna karta kunde 

ses på titelsidan och var ritad i 2D-gränssnitt. En annan respondent betonade att 

det skulle behövas mer symboler och bilder samt att katalogen behövde ett mer 

barnvänligt språk. Respondent C, framhöll exempelvis följande kring vad som 

kunde utvecklas.” …, att man begränsar innehållet i katalogen. Och att man ändrar 

språket såklart. Ett barnvänligt tilltal. Där man inte använder ord som tillgänglig” 

(Respondent, C) 

Respondenterna D och E, tar båda upp Google som en jämförelse med 

bibliotekskatalogens utformning. Respondent D menade att barn är vana att söka 

genom Google, där de kan stava fel men ändå få förslag på andra träffar med 

liknande stavning. Respondent E gör också en jämförelse med Googles tydlighet 

vad gäller var på sidan sökningen kan göras. Katalogen hen använde hade relativt 

mycket information på startsidan där sökrutan fanns, vilket uppfattades skapa 

viss osäkerhet hos användarna.  

 

En förbättringsmöjlighet som två av respondenterna nämnde var, att biblioteken 

använde en specifik utarbetad sida endast för målgruppen barn. Denna webbsida 

skulle kunna vara helt barnanpassad utifrån ett barnperspektiv. En av 

respondenterna berättade om fördelarna med en webbsida anpassad endast för 

målgruppen barn. 

” …., Och då är hela sidan anpassad för barn, för det är en så pass viktig målgrupp 

idag och barnen har ju också blivit mer självständiga i att söka information och 

därför tror jag att man från biblioteket behöver pusha och marknadsföra både sitt 

utbud, …, men även kring vilken barnverksamhet som bedrivs på biblioteket. Om 

man hade haft en dedikerad webbplats för det, så tror jag att det hade underlättat 

i barnens sökprocess och det hade även varit en marknadsförande metod” 

(Respondent E) 

 

Två av respondenterna förklarade att de hade begränsade möjligheter att påverka 

katalogens utformning. En av respondenterna berättade att de var styrda av 

upphandlingen och inte hade möjlighet att själva genomföra några större 

anpassningar. En annan respondent talade om den egna påverkan vid 

upphandlingen och nämnde att de kunde bli bättre på att ställa krav på 

leverantören vid upphandlingen. Detta för ett mer barnanpassat system men 

också för vuxna med särskilda behov.  

 

5.3 Analys Anpassning 
Bibliotekskatalogen kan ses som ett verktyg som är utformad för att kunna 

återfinna bibliotekets olika resurser (Rubin, 2010). Utifrån empirin fanns flera 

faktorer som påverkade användbarheten för barn vid användning av 

bibliotekskatalogen. Dessa var att katalogerna inte specifikt var anpassade för 

barn, då samma användargränssnitt användes för barn och vuxna. Flera studier 
visar att barns informationssökningsbeteende skiljer sig från vuxna, varför barns 

kognitiva förmågor bör beaktas vid utformningen av bibliotekskataloger 
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(Cooper, 2002; Gossen & Nürnberger, 2013; Martens, 2012). Några av 

respondenterna uppfattades också vara styrda av upphandlingen och kunde 

därför inte själva påverka utformningen av katalogen i någon större utsträckning. 

Respondenternas uppfattning kring behovet av en barnanpassad 

bibliotekskatalog varierande något. Två av respondenterna gick dock ytterligare 

ett steg och framhöll fördelar med att använda en specifik utformad webbplats 

för endast målgruppen barn. Deras resonemang kan ses i relation till Cooper 

(2005) som framhöll att en digital miljö som är designad efter barn 

utvecklingsbehov, kan bidra till att stärka barns inlärningsmöjligheter. 

 

De problem som nämndes av respondenterna vad gällde utformningen av 

katalogen var problem med att hitta sökrutan, stavningsproblematik samt 

kopplingen mellan katalogen och det fysiska biblioteksrummet. Dessa problem 

kan förklaras utifrån Cooper (2002) som i sin studie menar att barn kan vara icke 

läsare eller i en utvecklingsfas av sitt läsande, vilket leder till att barn utgår ifrån 

visuell eller auditiv information. En bibliotekskatalog bör därför anpassas efter 

barns språkliga utvecklingsnivå enligt Borgman et al. (1995).  

Detta kan också ses i relation till Allwood (1998) som menar att funktionerna i 

ett program ska sträva efter att följa den struktur som användaren använder för 

att lösa en uppgift, vilket i detta avseende kan vara användning av visuella bilder. 

  

I utformningen kring bibliotekskatalogen kan avsaknaden av barnperspektivet 

ses som ett problem, vilket några av respondenterna poängterar. Detta då ord 

som exempelvis ”tillgängligt” används i bibliotekskatalogen vid 

informationssökning. De problem som nämndes av respondenterna kontrades 

även med förbättringsmöjligheter såsom användning av mer visuella symboler, 

begränsat innehåll och ett mer barnanpassat språk. Att använda symboler och 

bilder kan vara betydande, då barn tidigt tänker utifrån bilder enligt Gossen och 

Nürnberger (2013). En annan anledning att välja mer visuella former genom 

exempelvis 3D-gränssnitt framkom i en studie av Wook och Salim (2014) som 

fann att barn i åldern sju till elva år ville att information skulle visas med visuella 

former. I deras studie framkom också att barn använder metaforer för att tyda 

information, vilket också stärker bilden av att visuella gränssnitt kan hjälpa barn 

att förstå informationen i bibliotekskatalogen.    

 

5.4 Användarvänlighet 
Allwood (1998) menar att användarvänlighet omfattar flera olika aspekter och 

delar in dessa i fyra rubriker. Dessa återges nedan. 

5.4.1 Åtkomlighet 
Allwood (1998) förklarar att åtkomlighet innebär den fysiska tillgången till ett 

program samt åtkomligheten inom själva programmet. 

 

Den fysiska tillgängligheten till katalogen beskrevs av flera respondenter som 

en viktig faktor för bibliotekskatalogens användbarhet. Tre av respondenterna 

uppgav att de hade sökdatorer på barnavdelningen. En av respondenterna 

poängterade vikten av att sökdatorn är åtkomlig utifrån barns motoriska 

förmågor. Tre av respondenterna berättade även att deras sökdator inne på 

barnavdelningen var anpassad i barnhöjd, där barnen antingen kunde sitta eller 

stå vid användningen. Antalet sökdatorer som fanns på barnavdelningarna 
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varierade från en sökdator till tre sökdatorer. Två av respondenterna berättade 

att de inte hade någon sökdator placerad på barnavdelningen. En av 

respondenterna framhöll att deras bibliotekskatalog användes väldigt sällan av 

barn och unga. En faktor som hen trodde spelade in var att sökdatorn stod 

bredvid informationsdisken.    

”Det är ju tillgängligheten också …, hos oss, så har vi ingen som är placerad 

lättillgänglig som man kan söka på. Det tror jag också är en faktor som spelar 

roll. Att den är bredvid informationsdisken. Om den varit mer inne på 

barnavdelningen så hade man kanske försökt att söka lite själv när man kom. Det 

tror jag spelar väldigt stor roll, att de inte använder den här.” (Respondent D)  

Den andra respondenten förklarade att de efter flera diskussioner valt att inte ha 

någon sökdator på barnavdelningen, eftersom datorn inte skulle ta bort fokus 

från andra medier på biblioteket. De hade istället satsat på en lekmiljö, vilket 

respondenten förklarade uppskattades hos föräldrarna. Respondenten förklarade 

också att bibliotekskatalogen idag var mer åtkomlig genom att den kunde nås via 

en smart telefon eller dator hemifrån. Bibliotekskatalogen är idag inte bunden 

till endast biblioteksrummet, förklarade respondenten.   

 

Alla respondenter hade specifika sökdatorer där bibliotekskatalogens sökruta 

fanns på förstasidan. I sökdatorerna var alla kataloger sammanlänkade med 

bibliotekens publika webbsida och krävde därför ingen inloggning. Några av 

respondenterna nämnde att det fanns underrubriker på startsidan, där användaren 

kunde välja att gå vidare till en barnsida. Under den menyn kunde barnen sedan 

hitta olika boktips för deras åldersgrupp. En av respondenterna berättade att 

barnen också kunde välja att söka i en specifik barn- och ungdomskatalog, där 

endast barn-och ungdomsmedier visades. För att komma till denna sida krävdes 

att barnen aktivt valde att gå in under menyn barn, som fanns på webbkatalogens 

startsida. Detta eftersom den allmänna bibliotekskatalogen användes som 

startsida. Användargränssnittet var även i denna katalog desamma som den 

allmänna bibliotekskatalogen.     

 

När barnen använde katalogen observerade flera respondenter att de fastnade i 

sökningen och inte kom vidare. De hade exempelvis svårt att avgöra om mediet 

faktiskt fanns på biblioteket, då alla tillgängliga titlar inom kommunen visades. 

Det framkom även att det var svårt för vuxna användare att tolka sökresultatet. 

En av respondenterna förklarade följande, 

”De förstår inte att de ska gå vidare och klicka på titeln. De fastnar. Det har hänt 

några gånger och då har man fått visa att de måste klicka vidare, för att kunna se 

om vi har den här, för de förstår inte att man ser alla bibliotek.” (Respondent A).  

 

5.4.2 Förenliga och kan ge stöd till användaren 
Allwood (1998) förklarar att denna aspekt innebär att programmet ställer rimliga 

krav på användaren utifrån dennes mentala nivå. 

 

Flera av respondenterna poängterade att barnen hade svårt att tolka sökresultatet. 

Om de var intresserade av en specifik titel eller författare förstod de inte hur de 

skulle gå vidare när flera sökresultat visades på skärmen. Flera av 

respondenterna förklarade att det behövdes förenklade sökprocesser. Detta för 

att enklare kunna se vad som fanns inne på biblioteket samt lättare kunna urskilja 

olika medieformer som exempelvis bok och CD. 
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I alla kataloger kunde barnen se hur exempelvis en omslagsbild av en bok såg 

ut, när de sökte på en specifik titel. Det fanns ingen direkt stavningskontroll, men 

förslag på titeln eller författaren kunde visas i text, berättade alla respondenter. 

Flera av respondenterna menade dock att denna funktion inte alltid fungerade. 

En respondent berättade följande angående stavningskontrollen i katalogen 

”Tyvärr enligt min personliga åsikt så funkar det inte till 100 % … den skulle 

kunna utvecklas ännu mer, för det är lätt att stava fel både för vuxna och barn. 

Sen är sidan inte alltid så lätt att navigera och hitta på oavsett ålder” 

(Respondent, E) 

Respondent D, förklarade exempelvis att om barnen sökte på författaren Kristina 

Ohlsson behövde de veta att hon stavade med h annars fick de ingen träff i 

katalogen. Bilden av problematiken kring stavningen återgavs av alla 

respondenter, men vanligen kunde katalogen ge närliggande förslag. 

  

Flera av de problem som kunde uppstå för barn vid användningen av katalogen 

framhävde flera av respondenterna också gällde för vuxna användare. 

”Det kan vara svårt för vuxna också igår var det en som fastnade och såg bara 

boken och trodde då att den fanns, och jag fick då förklara att den inte finns på 

detta bibliotek. Det är ganska oklart i vår katalog.” (Respondent, A) 

 

 En annan respondent berättade följande kring barns svårigheter med katalogen, 

”Problemet är inte hur man söker utan, alltså det fysiska skrivande utan, det 

logiska tänkandet kring hur man söker. … Det är ju en sak om man söker på 

skönlitteratur i katalogen. Det är inte så svårt, men om man ska söka efter 

facklitteratur är det en annan femma” (Respondent, B) 

Respondent B förklarade dock att barn idag främst söker fakta genom 

internetsidor som Wikipedia och att facklitteratur inte lånas ut i samma 

utsträckning som tidigare. 

 

En av respondenterna förklarade att deras katalog blivit bättre bara på några år 

som ett arbetsverktyg för bibliotekarierna själva. Hen saknande dock ett 

barnperspektiv i katalogen vad gällde både språk och utformning. Respondent 

C, ger exempel på ord som ”tillgänglighet” och ”förfina resultatet”. Förfina 

resultatet innebar att vid en första sökträff kom olika medier, språk och titlar upp, 

vilka sedan kunde avgränsas genom funktionen förfina resultatet. Detta 

uppfattades inte som en barnvänlig funktion. Utförandet skiljde sig något i de 

olika katalogerna, men samma problematik hade observerats av flera 

respondenter.  

 

5.4.3 Individualisering 

Utifrån Allwood (1998) innebär individualisering att användaren kan göra 

individuella val i programmet. 

 

En av respondenterna berättade att språket på den publika katalogen kunde 

ändras, då Google translate fanns integrerad på bibliotekets webbsida. 

Grundinställningen var på svenska, men genom att trycka på en symbol som 

visade en jordglob kunde språket ändras. Hen ifrågasatte dock kvalitén på 

översättningen, då översättningen skedde genom Google translate. En annan 

funktion som fanns var att få texten uppläst, genom att markera texten och sedan 

trycka på en funktionsnapp med en symbol och med texten lyssna. Det var dock 

osäkert om dessa funktioner faktiskt användes av barn. En annan respondent 
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berättade också att genom deras katalog fanns en funktion som kunde läsa upp 

text högt. Respondenten var dock osäker på hur denna funktion fungerade. Tre 

av respondenterna nämnde inga individualiseringsfaktorer i respektive katalog.  

 

5.4.4 Hjälpresurser 

Utifrån Allwood (1998) innebär hjälpresurser den hjälp användaren kan få 

exempelvis genom andra människor eller genom programmets hjälpfunktioner. 

 

Alla respondenter berättade att barnen får hjälp av dem som bibliotekarier om 

de hade några frågor eller problem vid användandet av katalogen. Det fanns inga 

instruktioner kring hur de skulle söka eller gå vidare när de började söka själva 

i katalogen. Samtliga respondenter berättade att de hjälpte barnen med katalogen 

när de frågade om hjälp antingen i anslutning till katalogen eller gällande en 

specifik fråga om exempelvis en boktitel.  

 

 

5.5 Analys av användarvänlighet 
De främsta påverkande faktorerna vad gäller användarvänlighet som framkom i 

empirin var den fysiska lättillgängligheten av bibliotekskatalogen. Allwood 

(1998) menar att den fysiska åtkomligheten är en förutsättning för att ett program 

kommer att användas. Om inte programmet eller i detta avseende 

bibliotekskatalogen är åtkomlig för användaren kommer denna troligtvis lösa sin 

uppgift på annat vis. Det kan bland annat ses hos en av respondenterna som 

berättade att de inte hade en bibliotekskatalog inne på barnavdelningen, vilket 

kan ha påverkat att bibliotekskatalogen sällan användes av barn.  

 

Utifrån empirin kan det konstateras att den fysiska åtkomligheten varierade på 

de olika barnavdelningarna. Det var dock tydligt att det fanns en medvetenhet 

hos alla respondenter vad gällde den fysiska åtkomligheten. Det gällde både var 

i biblioteksrummet sökdatorn skulle placeras men också kring den fysiska 

åtkomligheten utifrån barns motoriska förmågor. Den motoriska förmågan är 

också en viktig aspekt kring användbarheten som både Gossen och Nürnberger 

(2013)  och Borgman et al. (1995) nämner. Åtkomligheten kunde enligt en av 

respondenterna också ses som tillgänglig, genom att den inte var begränsad till 

biblioteksrummet, utan också kunde användas hemifrån eller genom en smart 

telefon, om internetuppkoppling fanns tillgängligt. Detta kan ses som positivt för 

målgruppen barn, då det enligt medierådet (2015) sker en ökning av barns 

innehav och användning av surfplattor och smarta telefoner.  

 

Åtkomligheten inom katalogen och dess innehåll påverkar också 

användbarheten enligt Allwood (1998). Åtkomligheten inom katalogen var till 

viss del likvärdig, då alla respondenter förklarade att på de specifika 

sökdatorerna fanns sökrutan åtkomlig direkt på startsidan och ingen inloggning 

krävdes. Flera av respondenterna menade dock att sökresultateten inte gav 

tillräckligt stöd för barnen. Det påverkade användbarheten då barnen hade 

problem med att tolka hur de skulle gå vidare i sökprocessen. Det kan ses i likhet 

med Allwood (1998) som förklarar att mängden av information inte får 

överskrida den mängd som användaren klarar av att uppmärksamma i ett 

ögonblick. Det ska heller inte kräva kunskaper som användaren inte har. Ur ett 

barnperspektiv kan det vara för mycket textinformation och för svåra ord, vilket 
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medför att barnen inte kommer vidare i sökprocessen. Det observerades dock att 

även vuxna användare stötte på problem i sökprocessen, vilket kan stödja 

behovet av en mer anpassad katalog. Det kan också ses i likhet med Martens 

(2012) som menar att en förenklad bibliotekskatalog kan vara betydande för flera 

grupper i samhället. Detta förespråkar även Allwood (1998) som menar att om 

ett program är utformat för att stödja flera olika användare, är det större chans 

att det passar den enskilda.  

 

De förbättringsmöjligheter som nämndes var förenklade sökprocesser med 

begränsat innehåll och ett mer barnvänligt språk. Gossen och Nürnberger (2013) 

menar även att barn har svårt att precisera sitt informationsbehov till en sökfråga, 

detta var inget som direkt framkom ur empirin. Det kan dock bero på att 

bibliotekskatalogen främst observerats användas då barnen haft en specifik 

boktitel i åtanke. En av respondenterna nämnde dock problem vad gällde 

sökning på facklitteratur. Hen förklarar att barn främst söker fakta från 

internetsidor som Wikipedia. Detta skiljer sig ifrån Shenton och Dixon (2004) 

som menar att yngre barn fortfarande använder biblioteket som en plats för att 

söka efter fakta. En aspekt varför respondenterna inte nämnde detta kan bero på 

i likhet med Shenton och Dixon (2004) att barnen oftast har en vuxen med sig, 

när denna information eftersöks på biblioteket.  

 

En av respondenterna nämnde att de hade individualiseringsmöjlighet, då det 

gick att ändra språket i katalogen. Ett problem som nämndes var dock kvalitén 

kring översättningen, vilket kan påverka användbarheten för barn och unga från 

andra länder. En viktig faktor som Bilal och Bachir (2007) nämner för barn med 

annat modersmål är språket, vilket förespråkar användandet av någon form av 

översättning i katalogen. Detta för att möjliggöra användning för barn som inte 

har svenska som modersmål. Ingen av respondenterna tar dock upp påverkande 

faktorer, problem eller förbättringsmöjligheter kring denna aspekt. Allwood 

(1998) menar att det inte alltid är självklart att arbeta för individualisering, då 

det finns stora skillnader mellan användare. Det kan istället vara värt att göra 

katalogen förenklad för i likhet med Martens (2012) kunna användas av flera 

människor i samhället. 

 

Den främsta hjälpresursen som respondenterna nämnde var barnbibliotekarien 

som fanns tillgänglig i biblioteksrummet. Det kan ses i likhet med Allwood 

(1998) som menar att en annan människa är den främsta hjälpresursen. Andra 

textbaserade hjälpfunktioner som Allwood nämner ses inte som aktuella utifrån 

målgruppen barn. Det framkom inte i empirin att detta var något problem eller 

att det behövdes några förbättringar för att öka användbarheten kring detta 

område.  

 

5.6 Användaracceptans 
Utifrån Allwood (1998) framhåller faktorn användaracceptans vikten av att 

användaren är motiverad till att använda programmet. 

Flera av respondenterna berättade att barn är nyfikna av sig och gärna prövade 

hur bibliotekskatalogen fungerade. Två av respondenterna framhöll också att 

katalogen hade blivit mer attraktiv genom att den visade bilder på olika boktitlar. 

En av respondenterna berättade följande kring barns attityd till den publika 

webbkatalogen, 
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”Men jag måste säga om det finns en dator har barn en naturlig drivkraft att 

undersöka vad det är för någonting och vad man kan använda den till. De är mer 

benägna att använda katalogen än vad vuxna är. De har en annan drivkraft” 

(Respondent, B) 

Respondenterna upplevde att katalogen användes främst när barnen visste vilken 

specifik boktitel som de letade efter, men inte kunde hitta den i hyllan. En av 

respondenterna förklarade att hen observerat att barn oftast sökte efter en 

specifik boktitel för att se om den fanns inne på biblioteket. Flera av 

respondenterna framhöll att de observerat att katalogen inte används för att söka 

fritt exempelvis nämner en respondent som exempel på ämnesordet skräck.  

En annan respondent hade observerat att barnen använde bibliotekskatalogen när 

det inte fanns någon vuxen bibliotekarie tillgänglig, exempelvis om de för 

tillfället hjälpte en annan låntagare. 

 

Flera av respondenterna framhöll osäkerhet som en faktor som påverkade om 

barnen inte använde bibliotekskatalogen. En annan anledning som en av 

respondenterna beskrev var bekvämlighet samt den sociala aspekten, det vill 

säga att barnen ville prata med bibliotekarien om exempelvis boktips. Flera 

respondenter poängterar att barnen ofta kommer och frågar dem om hjälp om de 

inte hittar någon bok. 

Detta beskrev en respondent när vi talade om faktorer som kunde påverka 

valet att inte använda bibliotekskatalogen. 

 

”Och en del kommer fram till oss av bekvämlighet för att det, ja det är jobbigt att 

söka i katalogen om de inte hittar det dem ska och är lite osäkra på vilken hylla 

de ska gå till …, jag tror det är både osäkerhet och bekvämlighet.” (Respondent 

E).  

 

En av respondenterna talade om den positiva effekten av att kunna söka själv, 

vilket kunde leda till ökat självförtroende och ökad läslust. Det kan också ses 

som en drivkraft att använda katalogen. Två av respondenterna menade även 

att katalogen som ett verktyg kunde erbjuda barnen att själva få möjlighet att 

hitta och upptäcka böcker. En respondent förklarade att motivationen kunde 

öka genom att barnen fick boktips och kunde klicka runt på titlar och upptäcka 

nya böcker som kanske inte hade observerats i hyllan. 

 

5.7 Analys av användaracceptans 
Flera av respondenterna i studien framhöll att barn är nyfikna och intresserade 

av att använda den nya tekniken, vilket kan ses som en påverkande faktor . 

Allwood (1998) framhåller att motivationen är en viktig aspekt för 

användbarheten. Detta eftersom avsaknad av motivation kan leda till att 

programmet eller katalogen i detta fall används slarvigt eller inte alls.  

En påverkande faktor till varför barn inte använde bibliotekskatalogen var bland 

annat osäkerhet, vilket flera respondenter nämnde. Det kan ses i relation till det 

Cooper (2002) skriver, nämligen att barn behöver känna trygghet med 

informationens form för att använda denna. Respondenterna observerade främst 

att barnen använde katalogen när de letade efter en specifik boktitel och inte 

hittade denna i hyllan. Detta kan också relateras till osäkerhet, då katalogen 

endast användes som ett verktyg för att hitta ett objekt som redan var bekant. En 

annan aspekt kring användaracceptans kan även ses utifrån Gossen och 

Nürnberger (2013) som menar att barn tidigt behöver stöd och känna framgång 
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i användandet. Det kan också relateras till motivationen och viljan att faktiskt 

använda bibliotekskatalogen.  

En annan påverkande aspekt till varför katalogen inte användes som en av 

respondenterna nämnde var att barnen ville tala med bibliotekarien om böcker. 

Det kan i motsatts jämföras med Shenton och Dixon (2004) som i sin studie 

menade att barn ville kunna hitta informationen själva och inte frågade 

bibliotekarien om hjälp i första hand. Shenton och Dixon menade också att det 

främst var flickor som frågade om hjälp. Genusperspektivet var dock en faktor 

som inte nämndes av någon i det empiriska materialet. 

 

Utifrån denna aspekt användaracceptans nämndes inga direkta problem eller 

förbättringsmöjligheter som kunde påverka användbarheten av katalogen. De 

förbättringar som nämndes var istället effekten av vad en katalog kunde erbjuda 

barnen exempelvis ökat självförtroende och läslust. 

 

5.8 Användarkompetens 
Användarkompetens innebär utifrån Allwood (1998) att användaren behöver 

utbildning kring programmet för att kunna använda det på ett effektivt sätt. 

De kompetenser som påverkade användbarheten utifrån empirin var framförallt 

språk och ordförståelsen, vilka alla respondenter nämnde. Andra kompetenser 

som också nämndes av enskilda respondenter var datorvana, mognad, goda 

kunskaper om bibliotekssystemet samt biblioteksvana. 

  

En av respondenterna hade genomgång av katalogen med årskurs sju. De övriga 

respondenter förklarade att det inte fanns tid för att genomföra några specifika 

genomgångar av bibliotekskatalogen. De hänvisade till skolbiblioteken, vilka 

hade en mer aktiv visning av bibliotekskatalogen och kring informationssökning. 

Respondenterna A och D uppgav dock att gränssnittet i den publika katalogen 

skiljde sig något mellan skolbibliotekets- och folkbibliotekets katalog.   

”Det finns ett skolbibliotek bredvid oss och de hjälper barnen mer med 

katalogsökning, men de har inte samma gränssnitt som vi har, så det hjälper inte.” 

(Respondent A)  

Flera av respondenterna betonade vikten av att aktivt visa barnen hur 

bibliotekskatalogen fungerade. De framhöll då att visningen skulle ske naturligt 

när barnen själva efterfrågade en specifik bok. Detta för att barnen skulle kunna 

använda denna både på biblioteket men också hemifrån. 

”Där kan jag känna att vi som vuxna och bibliotekarier kanske har ett ansvar att 

hålla lite koll när de närmar sig en sökdator och fråga om de behöver hjälp med 

att söka. Utan att ta över, …, vill du att jag ska visa dig hur du använder katalogen 

och att man också berättar att den här kan du använda hemifrån så där, men att 

man tar första steget och hjälper dem och lotsar dem in så att det blir naturligt för 

dem att söka” (Respondent E)  

Flera av respondenterna berättade också att de observerat att bibliotekskatalogen 

vanligen började användas när barnen var runt sju årsålder, då de började bli 

läskunniga. Tre av respondenterna framhöll att de inte trodde att det egentligen 

krävdes så mycket av barnen för att kunna hantera katalogen. Det som krävdes 

var att de fick en genomgång av katalogen på biblioteket.  

 

En av respondenterna menade att barn idag förväntades inneha viss media 

kompetens där användandet av bibliotekskatalogen kan ses som en del av media 

kompetensen.     
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5.9 Analys av användarkompetens 
Den sista faktorn som Allwood (1998) nämnder är användarkompetens, vilket 

också påverkar användningen av bibliotekskatalogen. 

De kompetenser som kunde påverka användbarheten utifrån empirin var främst 

språk och ordförståelse. Andra kompetenser som nämndes var datorvana, goda 

kunskaper om bibliotekssystemet samt mognad. De kompetenser som 

respondenterna nämner skiljer sig ifrån Allwood som kopplar faktorn 

användarkompetens till utbildning. Han menar att utbildningens form påverkar 

om ett program kan användas på ett effektivt sätt. Han utgår dock ifrån vuxna 

användare, men Wu och Chen (2016) nämner också att barn behöver kunskap 

om ett system, för att det ska kunna underlätta i deras informationssökning. 

Cooper (2005) framhåller också betydelsen av att barnet får kunskap om den 

digitala miljön, eftersom denna möjlighet kan bidra till att barn kommer längre i 

sin inlärning. Utifrån empirin genomfördes ingen planerad visning av 

bibliotekskatalogen för barn i åldern sju till tolv år. Däremot var det en 

respondent som genomförde en planerad visning av bibliotekskatalogen för barn 

i årskurs sju. Lärandet handlar idag enligt Säljö (2014) om att kunna navigera 

och hitta genom olika digitala redskap, där exempelvis bibliotekskatalogen kan 

ses som ett redskap för informationssökning.  För att uppnå kunskap och 

färdighet krävs integration med andra människor, menar Säljö (2014).  

Det kan därför i relation till Säljös resonemang, ses som betydande att 

bibliotekarien aktivt instruerar och är med och handleder barn kring 

informationssökning genom bibliotekskatalogen. Respondenterna berättade att 

de alltid hjälpte barnen med katalogen om det efterfrågades och några tryckte på 

vikten av att visa katalogen i en naturlig sökprocess. Flera av respondenterna 

visade även katalogen aktivt när barnen exempelvis hade en fråga om en specifik 

boktitel. Alla respondenter hänvisade till skolbibliotek, vilka hade en mer 

undervisade roll kring sökteknik genom bibliotekskatalogen.  

 

De problem som nämndes utifrån användarkompetens var att vissa 

bibliotekskataloger från skolbiblioteket hade ett annat användargränssnitt 

jämfört med folkbibliotekets. Ett annat problem var tidsbrist. Flera av 

respondenterna poängterade dock vikten av att de aktivt visade hur 

bibliotekskatalogen kunde användas. Detta då det fanns en uppfattning kring att 

barn hade möjlighet att själva kunna navigera i bibliotekskatalogen om de blev 

instruerade. Det var även en faktor som två respondenter ansåg skulle kunna  

förbättras, för att öka användbarheten av bibliotekskatalogen för barn. 

 

6. Diskussion av resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet, tidigare forskning och modellen att diskuteras 

utifrån mina tankar kring det slutgiltiga resultatet.   

 

Denna uppsats har syftat till att bidra med kunskap kring folkbibliotekaries 

upplevelse av bibliotekskatalogens användbarhet för barn. Det empiriska 

materialet har omfattat fem barnbibliotekarier, vilket är för lite för att kunna säga 

något generellt om folkbibliotekaries upplevelse av bibliotekskatalogens 

användbarhet. Uppsatsen kan dock ses som ett bidrag till hur 

bibliotekskatalogens användbarhet för barn kan uppfattas av barnbibliotekarier. 
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I uppsatsen valdes specifikt barnbibliotekarier att intervjuas, varför en annan bild 

kanske observerats om exempelvis bibliotekarier som inte främst arbetade emot 

barn hade inkluderats.  

 

Barnbibliotekarierna i den här uppsatsen som arbetade på folkbibliotek 

observerade olika men också liknande faktorer som kunde påverka 

användbarheten för barn. Det framkom exempelvis att det inte enbart var barn 

som skulle gynnas av att katalogen förenklades, eftersom de problem som 

observerats för barn också sätts hos vuxna användare. Detta är en bild som också 

Martens (2012) ger nämligen att en förenklad bibliotekskatalog kan innebära att 

katalogen blir mer användbar för flera grupper i samhället. Det kan därför tolkas 

som att det fortfarande finns behov för att arbeta för en mer användbar katalog 

för användarna. En annan reflektion kring det empiriska materialet var att 

majoriteten av respondenterna framförde främst problem och 

förbättringsmöjligheter kring deras respektive bibliotekskatalog. Det var sällan 

som positiva egenskaper med katalogen lyftes fram för målgruppen barn.   

 

Att utgå ifrån Allwoods modell i uppsatsen har både underlättat skrivandet men 

också varit svårt, eftersom modellen riktat sig till vuxna användare. En 

begränsning med modellen har varit att tänka utifrån ett barnperspektiv när dels 

intervjufrågorna till respondenterna skulle skrivas dels när materialet skulle 

analyseras. En annan begränsning var att fråga barnbibliotekarier om hur de 

uppfattade barns användning av bibliotekskatalogen. Barn hade eventuellt själva 

haft en annan uppfattning kring hur användbar bibliotekskatalogen var. Det har 

dock varit givande att höra barnbibliotekariers perspektiv, utifrån 

användbarheten av bibliotekskatalogen för barn. Det har varit särskilt intressant 

att finna att samma problematik kring katalogen observerats i olika delar av 

landet. Detta trots att olika typer av publika webbkataloger med varierande 

användargränssnitt har använts. Jag fann det också överraskande att den publika 

webbkatalogen inte marknadsfördes mer för barn i låg- och mellanstadieåldern. 

Detta eftersom det också observerats att barn tycker om att använda den nya 

tekniken och då majoriteten av barn enligt Zevenbergen (2007) ser tekniken som 

en naturlig del i vardagen. Barn är också en prioriterad målgrupp för 

folkbiblioteken och i bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ”ska också verka 

för ökad kunskap om informationsteknik för kunskapsinhämtning” (SFS 

2013:801). Två av respondenterna berättade att en ökad satsning på 

bibliotekskatalogen skulle kunna erbjuda barn möjlighet att själva söka, hitta och 

upptäcka böcker som utan katalogens hjälp inte hade uppmärksammats. Detta 

skulle kunna bidra till ökad läslust, menade en av respondenterna. Detta är ett 

resonemang som hade varit intressant att utforska vidare. 

 

Flera av respondenterna menade dock att de inte trodde att det krävdes så mycket 

av barn i låg- och mellanstadieålder för att kunna hantera katalogen. Det som 

ansågs krävas av majoriteten av respondenterna var att barnen blev visade hur 

katalogen fungerade. Det poängterar också Wu och Chen (2016) nämligen att 

barn behöver kunskap om ett system för att kunna använda detta vid 

informationssökning. Detta kan dock tyckas vara en självklar observation. En 

allmän praxis för studiens folkbibliotek var att visa katalogen när den 

efterfrågades eller när barnen frågade bibliotekarierna om hjälp att hitta en 

specifik titel. De förklarade att det främst var skolbiblioteken som arbetade med 

informationssökning genom den publika webbkatalogen. En annan överraskande 

faktor med detta var att skol- och folkbibliotek inom vissa kommuner använde 
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olika användargränssnitt i sina respektive kataloger. En egen reflektion kring 

detta är varför folkbibliotek och skolbiblioteken inte har ett närmare samarbete, 

vid exempelvis en upphandling. Jag tänker att ett gemensamt system hade 

underlättat för användarna och i detta fall barnen om samma system hade använts 

på både skol- och folkbibliotek. För att en satsning på en mer barnanpassad 

katalog skulle kunna genomföras tror jag att det krävs både ekonomiska 

förutsättningar och att det uppfattas som ett verkligt behov hos bibliotekarier ute 

i verksamheten. Jag tänker också att det kräver att bibliotekarierna efterfrågar 

mer barnanpassade kataloger vid upphandling av nya bibliotekssystem. Detta är 

också något som en av respondenterna specifikt nämner.  

 

Allwoods modell inkluderar även åtkomligheten som en faktor för användbarhet, 

vilket också nämns av respondenterna som en påverkande faktor. Utifrån 

empirin var det inte självklart att en sökdator skulle finnas på barnavdelningen. 

Två av folkbiblioteken hade exempelvis inte någon sökdator på 

barnavdelningen. En egen reflektion är att den fysiska placeringen av sökdatorn 

har betydelse, eftersom den signalerar att den är avsedd som ett verktyg för barn 

vid informationssökning.   

 

Bibliotekskatalogen utifrån denna uppsats ses endast som ett verktyg, vilket kan 

underlätta och möjliggöra för barn i deras informationssökning. Det är dock 

viktigt att poängtera att en informationsstrategi för många barn är att leta fysiskt 

bland hyllorna och fråga bibliotekarierna om hjälp, vilket empirin ger uttryck 

för. Detta visar bibliotekariernas betydande roll på biblioteket för barn som både 

en kunskapsförmedlare och handledare vid informationssökning. Den publika 

webbkatalogen kan dock ses som ett verktyg, vilket möjliggör för barnen att bli 

mer självständiga i sin informationssökning. Min egen uppfattning är att om ett 

system känns tryggt och naturligt att använda kommer det fortsättas att 

användas. En förutsättning för att ett system används enligt Allwood (1998) är 

att programmet uppnår användbarhet. 

 

7. Slutsats    

I detta avsnitt kommer de tre inledande forskningsfrågorna att besvaras för att 

därmed också uppnå uppsatsens syfte. Efter att forskningsfrågorna besvarats 

följer ett stycke med avslutande reflektioner följt av förslag på fortsatt forskning.   

 

7.1 Vilka faktorer anser studiens 

barnbibliotekarier kan påverka användbarheten av 

bibliotekskatalogen för barn? 
De faktorer som barnbibliotekarierna i studien anser påverkar användbarheten 

utifrån Allwoods (1998) fyra faktorer var den fysiska åtkomligheten för 

sökdatorn. Det gällde både var den var placerad fysiskt i rummet men också att 

den var åtkomlig genom exempelvis vara placerad i barnhöjd. Detta för att 

barnen skulle kunna använda sökdatorerna utifrån sina motoriska förmågor. En 

annan påverkande faktor var åtkomligheten inom själva programmet, det vill 

säga att sökrutan lätt kunde identifieras. En fördel ansågs vara om startsidan med 

sökrutan var relativt avskalad från annan information. Detta för att undvika 

osäkerhet kring var på sidan sökningen kunde genomföras. 
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En ytterligare påverkande faktor för användbarheten utifrån användarkompetens 

var vikten av att barnen blev instruerade kring hur bibliotekskatalogen 

fungerade. Det främsta sättet att instruera barnen enligt majoriteten av 

barnbibliotekarierna var i en naturlig sökprocess, då barnen själva eftersökte ett 

objekt. Det framkom också utifrån faktorn användaracceptans att barn generellt 

uppfattades vara positiva till att använda bibliotekskatalogen, vilket är en 

väsentlig faktor enligt Allwood för användbarheten. En annan faktor som kan 

påverka användbarheten var även att barnbibliotekarierna inte hade några större 

möjligheter att själva anpassa katalogen i efterhand, utan var relativt styrda av 

den mall som blivit upphandlad.   

 

7.2 Vilka problem upplever studiens 

barnbibliotekarier kan finns för barn vid 

användning av bibliotekskatalogen? 
De problem som majoriteten av barnbibliotekarier i studiens upplevde fanns för 

barn vid användning av katalogen, var avsaknaden av ett barnperspektiv. Det 

förekom exempelvis ord som ”tillgängligt” i bibliotekskatalogerna.  Det kan 

utifrån Allwoods modell ses som att katalogerna inte gav tillräckligt stöd för 

målgruppen barn. Utifrån aspekten användarvänlighet uppfattades också 

problem med både ordförståelse och stavning. Åtkomligheten inom katalogen 

uppfattades också vara ett hinder, då det fanns för många steg i sökprocessen. 

Det framkom också att både barn och vuxna kunde ha svårt att tolka sökresultatet 

i katalogen och hur de skulle gå vidare i sökprocessen. Ett annat problem som 

uppmärksammades var utformningen kring startsidan, vilket uppfattades kunna 

skapa osäkerhet om det fanns för mycket information. Allwoods faktor 

anpassning syftar till att programmet är utformat för att kunna lösa de uppgifter 

målgruppen ska använda det till. Här ses ytterligare ett hinder kring 

användbarheten då barnbibliotekarierna i studien observerade att barn kan ha 

svårt att tolka sökresultatet och koppla det till den fysiska hyllan. 

 

7.3 Vilka förbättringsmöjligheter uppfattar 

studiens barnbibliotekarier kan öka 

användbarheten av bibliotekskatalogen för barn? 
De förbättringsmöjligheter som framkom ur empirin utifrån faktorn 

användarvänlighet var att katalogen kunde bli bättre på att ge stöd till 

användargruppen barn. Detta genom att använda ett mer barnvänligt språk, 

mindre text och inkludera mer visuella bilder som barn kan relatera till. 

Åtkomligheten inom katalogen kunde förbättras genom att använda färre steg i 

sökprocessen, där exempelvis inte sökträffar för hela kommunen listades. Det 

som endast behövdes visas var om titeln fanns inne på det befintliga biblioteket.  

Detta för att minska osäkerhet kring om objektet faktiskt fanns inne. Det var 

några av respondenterna som nämnde att de också kunde bli bättre på att visa 

hur katalogen fungerar för barn, vilket bidrar till faktorn användarkompetens. En 

ökad användarkompetens kan enligt Allwood leda till att katalogen blir mer 

användbar och därmed mer nyttjad. Utifrån faktorn användaracceptans 

uttrycktes även att katalogen kunde bli roligare och mer intuitiv att använda.  



 

27 

 

7.4 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt 

forskning 
Resultatet av denna uppsats visar att majoriteten av barnbibliotekarierna i denna 

studie anser att det finns förbättringsmöjligheter, för att göra bibliotekskatalogen 

mer användbar för barn. De problem som identifieras ses även i tidigare studier 

av exempelvis Gossen och Nürnberger (2013) och Cooper (2002), vilket kan 

ifrågasätta varför kataloger inte är mer anpassade på folkbibliotek idag.  Det 

användes exempelvis samma användargränssnitt för både vuxna och barn hos 

alla folkbibliotek som ingick i denna uppsats. En begränsning med denna uppsats 

är dock att den endast inkluderar fem barnbibliotekarier och därmed fem olika 

folkbibliotek i landet. Det går därför inte att säga något generellt om 

barnbibliotekariers uppfattning kring bibliotekskatalogens användbarhet för 

barn. Det finns därför behov av vidare undersökningar för att kunna fastställa 

användbarheten av bibliotekskatalogen för barn, men också hur bibliotekarier 

upplever behovet. Deras påverkan har betydelse i upphandlingen av 

bibliotekskataloger.  Förhoppningen är att denna uppsats ska bidra till ett ökat 

intresse för att studera användbarheten av bibliotekskatalogen utifrån ett  

barnperspektiv.  

 

Under genomförandet av denna uppsats har flera intressanta områden och 

infallsvinklar observerats. De har dock inte kunnat inkluderas i uppsatsen på 

grund av tidsperspektivet. De aktualiseras därför här som förslag på fortsatt 

forskning. Ett aktualiserat ämne är att ta reda på hur barnbibliotekarier själva 

upplever katalogens användbarhet när hen söker information för barn. Det hade 

också varit intressant att ta reda på hur skolbibliotekarier arbetar med 

informationssökning och visning av katalogen, då alla respondenter hänvisade 

till skolbiblioteket. Denna uppsats ämnar bidra med kunskap om 

barnbibliotekariers upplevelse av katalogens användbarhet, varför de specifika 

katalogerna inte jämfördes. Det kunde dock varit intressant att rent konkret 

jämföra kataloger utifrån tidigare studier som nämner vad en katalog bör 

innehålla för att vara användbar. Det hade också varit intressant att ta reda på 

hur bibliotekskatalogen uppfattas på de bibliotek som använder en specifik 

barnkatalog. I Sverige kan detta ses bland annat i den digitala barnkatalogen 

Bibblix (se Bibblix,u.å.). Där det har satsats på att utforma en digital 

bibliotekskatalog utifrån ett barnperspektiv.  Slutligen hade det också varit 

intressant att ta reda på om facklitteratur och skönlitteratur ställer olika krav på 

utformning av katalogposterna och kataloggränssnittet. Detta eftersom en av 

mina respondenter nämner skillnaden mellan skönlitteratur och facklitteratur vid 

katalogsökning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 
Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vad heter den bibliotekskatalog som ni använder? 

1. I vilka situationer upplever du att barn använder bibliotekets katalog?  

 

2. I vilka situationer upplever du att barn inte använder bibliotekets 

katalog? 

 

3. Vilka faktorer upplever du är det som påverkar om barn använder  

katalogen? 

 

4. Vilka faktorer upplever du är det som påverkat om barn inte använder  

katalogen? 

 

5. Kan du berätta om en situation där du blivit uppmärksammad på att 

bibliotekets katalog har varit svår för barn att använda? 

 

 

6.  Hur kommer barnen åt själva datorn fysiskt på ert bibliotek? 

 

7. När barnen är vid datorn, hur kommer de då in i katalogen? 

 

8. Upplever du det finns behov av en anpassad katalog för barn? 

 

 

9. Vilka faktorer tror du skulle kunna hjälpa barn att använda er 

bibliotekskatalog?  

 

10. Vilken hjälp kan barn få vid användning av katalogen?  

 

11. Vilka rutiner har ni för att visa barn hur bibliotekskatalogen fungerar? 

 

 

12. På vilket vis upplever du att bibliotekskatalogen är ett bra verktyg för 

barn? 

 

13. På vilket vis upplever du att bibliotekskatalogen inte är ett bra verktyg 

för barn? 

 

14. Vad upplever du krävs av ett barn för att kunna använda sig av katalogen? 

 

15. Jag har inga fler frågor, är det något mer du vill nämna innan intervjun 

avslutas? 

 



 

33 

 

Bilaga 2  

 

Information till respondenterna 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Moa Kransberg och jag läser min sista termin på programmet 

bibliotek-och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Det innebär att jag 

denna termin kommer att arbeta med min c-uppsats och därmed genomföra en 

vetenskaplig studie. 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur barnbibliotekarier på folkbibliotek 

upplever användbarheten av bibliotekskatalogen för barn.  

Jag vill därför gärna komma i kontakt med folkbibliotekarier som arbetar med 

barn för att genomföra en telefonintervju. Fokus kommer att ligga på hur ni ser 

på bibliotekskatalogen som ett verktyg för barn, vad som skulle kunna förbättras 

och vad som är bra/mindre bra med den befintliga katalogen. Vad ni anser 

påverkar att barn använder/ inte använder katalogen osv. 

 

Medverkan är frivillig och du som medverkar kan när som helst välja att avsluta 

eller att avstå från att svara på någon fråga under intervjun. All information om 

dig som respondent och det som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt dvs. ingen information kommer att föras vidare till 

någon obehörig, förvaras säkert och personliga kännetecken kommer att 

avidentifieras.   

 

Om du som medverkar godkänner kommer telefonintervjun att spelas in och 

transkriberas av mig. Telefonintervjun är tänkt att ta ungefär 30 minuter i 

anspråk.  

 

Jag hoppas att detta är ett ämne som du finner intressant. 

Om du har möjlighet att delta hör gärna av dig till mig via mejl eller telefon. Jag 

tar också tacksamt emot tips på personer som kan tänkas vilja delta. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Moa Kransberg 

Tfn: 0735246276 

mejl: moa.stahl@gmail.com 

 

 

 


