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Abstract:  The purpose of this essay is to examine what happens with 
library e-resources after implementing the discovery tool 
Summon. Summon provides a Google-like experience and 
uses multiple facet options when users need to narrow their 
discovery. Observations of change in the libraries e-
resources with regards to database searches, click-throughs 
in linkresolvers and full text downloads are examined 
through looking at earlier reports and statistics from 
libraries in America and England. This provides a way to 
compare with Chalmers University of Technology’s Library. 
This essay presents results that suggest that usage drop in 
database searches while full text downloads and click-
throughs increase when Summon is implemented. Also 
discussed in the essay is the importance for libraries to 
continuous evaluate the use of their resources to keep up 
with their users needs and demands.  
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1 Inledning 

Under arbetet med min b-uppsats på hösten 2010 fick jag förmånen att se något som 

fick mig att uppleva känslan av att ha sett in i framtiden. Vad jag bevittnat var hur alla 

Chalmers biblioteks resurser kunde sökas utifrån en och samma sökruta, och där 

resultatet levererades snabbt och relevansrankat. Detta tack vara att Chalmers 

bibliotek var på väg att släppa en beta-version av discoverytjänsten Summon.  

 

Att akademiska bibliotek, vilket hädanefter refereras till som bibliotek, har haft olika 

ingångar till sina samlingar har vållat användarna bekymmer. Det är ingen 

självklarhet för användaren att finna monografier i katalogen, universitetets eller 

högskolans egen forskning i publikationsdatabasen eller hur specialiserade 

ämnesdatabaser med olika gränssnitt fungerar. Efter Googles lansering 1998 

(Vaughan, 2011, s. 6) blev detta ännu tydligare i och med den enkelhet och snabbhet 

som Google kom att innebära med sin enda sökruta. Även om det funnits ett flertal 

sökgränssnitt innan är det Google som kommit att representera hur användare idag 

förväntar sig att finna och få information presenterat för sig.  

 

Att forskare och studenter i allt större utsträckning väljer att söka information i källor 

utanför biblioteken har i flera undersökningar konstaterats (Way, 2010, s. 2). Google 

Scholar ses av biblioteken som den främsta konkurrenten i att förmedla akademiskt 

material till användarna och är med sitt gränssnitt en enkel ingång att använda. 

Biblioteken har letat efter olika lösningar för att på ett lika smidigt sätt presentera sina 

samlingar utifrån en sökruta och ett gränssnitt. Flera bibliotek har de senaste åren 

implementerat en discoverytjänst för att fylla krav på enkelhet och snabbhet. Syftet 

med de tjänster som går under begreppet discovery är att användaren ska ha möjlighet 

att återfinna alla bibliotekets resurser utifrån en sökruta som söker i ett centraliserat 

index (Caplan, 2012, s. 109). Det handlar om en tjänst som inte särskiljer media från 

varandra, vare sig det handlar om en vetenskaplig artikel, en tryckt bok eller en dvd. 

Genom att samla information oavsett media så kan användaren koncentrera sig på vad 

den söker istället för var.  

 

I uppsatsen undersöks om Chalmers bibliotek i och med implementeringen av 

discoverytjänsten Summon upplevt någon effekt på e-resursernas nyttjande. Chalmers 

bibliotek var först ut i Sverige med att lansera Summon för sina användare och 

identifierade discovery som ett steg i att tillgängliggöra sina samlingar och förvärva 

nya resurser till biblioteket. Att Summon har haft effekt på bibliotekariernas dagliga 

verksamhet vittnades det om under Summon-dagen på Bibliotek och Läranderesurser 

i Borås i mars 2012. Denna nya tjänst fordrar ett nytt tankesätt kring hur bibliotekets 

resurser ska presenteras och samlas. Att det kan skapa motsättningar och 

ifrågasättande är inte förvånande. 

1.1 Problemformulering 

Att bibliotek anskaffar en discoverytjänst handlar om viljan att förenkla för 

användarna att finna relevant information bland bibliotekets samlingar. Oupptäckt 
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material förblir obrukat och idag betalar biblioteken stora belopp för elektroniskt 

material. För att material ska kunna användas måste det kunna återfinnas (Vaughan, 

2011, s. 8). Men vad händer med bibliotekets samlingar när de samlas i centraliserade 

index, förblir vissa av resurserna outnyttjade eller leder denna nya typ av presentation 

av samlingarna till att biblioteken kan hävda sig i den upplevda konkurrensen med 

exempelvis Google? 

1.1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att identifiera om en förändring skett över tid gällande 

e-resurser på bibliotek som implementerat discoverytjänsten Summon och i synnerhet 

gällande Chalmers bibliotek. Detta genom att jämföra hur tjänsten eventuellt förändrat 

användandet av e-resurserna hos Chalmers bibliotek med andra liknande 

utvärderingar som utförts. Summon implementerades på Chalmers bibliotek som 

beta-version i januari 2011, för att sedan bli huvudsökruta på bibliotekets hemsida och 

därmed ingång till samlingarna i augusti 2011. Undersökningen utgår från 

utvecklingen i användandet av e-resurser som identifierats hos Grand Valley State 

universitetsbibliotek i USA och Huddersfield universitetsbibliotek i England som 

implementerade Summon 2009 respektive 2010. Om det är möjligt att se likartade 

förändringar hos biblioteken kommer slutsatser om förändring utifrån det insamlade 

materialet förhoppningsvis kunna dras.  

 

För att kunna undersöka en förändring väljs två typer av elektroniska resurser ut, 

databaser samt fulltextresurser. Dessutom undersöks bibliotekens länkserver som 

möjliggör för användarna att gå vidare bland e-resurserna. Detta vals styrs i mångt 

och mycket av de tidigare undersökningar som gjorts hos ovan nämnda bibliotek men 

också av personligt intresse för hur den mängd information som finns i databaserna 

kan hanteras. 

1.1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka förändringar kan ses i nyttjandet av e-resurser på bibliotek som 

implementerat discoverytjänsten Summon? 

o Hur påverkas användandet av bibliografiska databaser av Summon? 

o Hur påverkas användandet av fulltextresurser av Summon? 

o Hur påverkas länkserverns vidareklick av Summon? 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs begreppen kring discovery som inte har någon svensk 

översättning än som fångar begreppets kvalitéer, en förklaring till detta ges nedan 

under 2.1. Dessutom presenteras en bakgrund som avser förklara hur 

discoverytjänsten Summon är byggd och fungerar. Det finns också en kort 

presentation av Chalmers bibliotek vars e-resurser är utgångspunkt för denna uppsats 

samt en förklaring på hur de ser på Summon. 
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2.1 Vad är discovery? 

Discovery är ett nytt modeord i bibliotekssammanhang och pekar på ett skifte i hur 

bibliotek arbetar internt och hur man tillgängliggör sina samlingar för sina användare 

(Breeding, 2012, s. 19). Ordet discovery översätts till upptäckt eller uppenbarande 

(Nordstedts, 2012) vilket fångar delar av de kvalitéer som tillskrivs dessa tjänster. Det 

begrepp som ofta nämns tillsammans med discovery är webscale som beskriver 

egenskaper hos discoverytjänster, såsom transparens, tillgänglighet, pålitlighet och 

användbarhet (Caplan, 2012, s. 109). Översättning av web är nät (Nordstedts, 2012) 

och scale översätts till skalenligt vilket kan vara både en minskning och en ökning 

(Nordstedts, 2012). Det innebär att begreppet på svenska kan beskrivas som en tjänst 

på nätet med förmåga att expandera utan problem.  

 

I denna uppsats kommer dessa benämnas webscale och discovery- eftersom det är 

formen som används på den svenska biblioteksbloggen Betabib (www.betabib.org). 

Dessutom finns ingen annan översättning gjord av tillexempel den Svenska 

datatermgruppen eller Uppsalas universitetsbiblioteks guide över översatta 

bibliotekstermer vid författandet av denna uppsats. Samma sak gäller andra oöversatta 

begrepp på engelska i denna uppsats, men om etablerade svenska termer finns 

används de.  

 

Breeding (2012) menar att det finns fyra karakteristika för att en tjänst ska falla in 

under definitionen av en webscale discoverytjänst. 

 

A. Det har en storskalig teknologisk plattform. Det innefattar både IT-

infrastruktur och IT-arkitektur. 

B. Applikationerna levereras genom en IT-arkitektur som innebär att Summon 

återfinns på en server och därefter levereras en virtuell variant som är 

anpassad efter bibliotekets förutsättningar. Detta kallas multitenant software 

as a service. Den typen av arkitektur knyts ofta ihop med molntjänster som 

innebär att tjänster återfinns på fjärrservrar och åtkomst till dem sker via en 

webbläsare på Internet (Laudon & Laudon, 2009, s. 628).  

C. Med den arkitekturen kan all data för alla bibliotek samlas i en databas och ett 

index. Det gör tjänsten snabb och förenklar sökningen som inte behöver 

skicka förfrågningar till olika databaser med olika metadataschema. 

D. Medgörliga avtal med biblioteken.  

(Breeding, 2012, s. 19) 

 

Webscale och discovery som termer användes första gången i samband med bibliotek 

2007 av Lorcan Dempsey som är vice president på OCLC (Online Computer Library 

Center). Termen innebar att tjänsten får en IT-arkitektur som gör att de kan 

växa/expandera då användningen ökar. Då var det bolag som Amazon, Google och 

Wikipedia som nämndes (Dempsey, 2007). Idag är termen närmare knuten till 

bibliotek, Lorcan Dempsey och OCLC tog till sig tankarna bakom webscale när de 

vidareutvecklade sin enorma bibliotekskatalog WorldCat, som medlemmarna i OCLC 

har möjlighet att knyta sitt bibliotek till. Därefter har termen spridit sig och blivit 

paraplybegrepp för flera tjänster som är byggda efter dessa principer (Breeding, 2012, 

s. 20).  

 

http://www.betabib.org/
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Tjänsternas gemensamma nämnare är att de samlar innehåll från olika typer av arkiv 

och databaser där avtal skrivits med utgivare så tjänsten får tillgång till deras metadata 

och (eller) full-text innehåll, och därmed kan skapa ett enormt centraliserat index. 

Detta baseras på ett normaliserat schema av metadata för alla typer av media vilket 

innebär att användaren får ett snabbt resultat som relevansrankas (Vaughan, 2011, s. 

6). Ett annat gemensamt kännetecken är att tjänsterna använder sig av en sökruta för 

att söka i det indexerade materialet som ger en Google-liknande känsla (Vaughan, 

2011, s. 7).  

 

Att discoverytjänster levereras som en molntjänst innebär att inga implementeringar 

behöver genomföras fysiskt på biblioteken (Breeding, 2012, s. 20) och att 

uppdateringar av tjänsterna snabbt kan distribueras ut. En annan fördel med 

molntjänster är att det är relativt enkelt att byta mellan olika tjänster på ett 

kostnadseffektivt sätt allt eftersom marknaden mognar. (Luther & Kelly, 2011, s. 70) 

2.2 Hur fungerar Summon? 

Det företag som adopterade begreppet discovery fullt ut är Serials Solutions som 

döpte sin plattform till Summon discovery service. Det finns fler på marknaden som 

fungerar enligt samma principer, hur man levererar och bygger tjänsten genom 

multitenant software as a service (Breeding, 2012, s. 20). 

 

Summon började byggas från grunden 2008 av Serials Solutions, och lanserades i juli 

2009 vilket innebär att det var en av de första tjänsterna att nå marknaden. Summon 

har huvudfokus på akademiska bibliotek och utveckling och uppdatering sker snabbt 

till kunder i korta iterationer eftersom de använder agila arbetsmetoder (Vaughan, 

2011, s. 22). Den typen av arbetsmetod innebär att projekt bryts ner i små delprojekt 

som färdigställs inom en relativt kort tidsperiod genom att använda iteration och 

återkoppling (Laudon & Laudon, 2009, s. 627). 

2.2.1 Index 

Summons index består av en databas med metadata och när det är möjligt länkning till 

fulltext. Indexet strävar efter att undvika dubbletter av poster trots att det kommer 

poster med metadata från flera olika källor. När det sker så försöker indexet slå 

samman dem till en gemensam post. I övrigt är databasen byggd proprietär vilket 

innebär att den inte får modifieras, kopieras eller användas på olovligt sätt. Men som 

med många andra stora plattformar ligger open source i form av Apache Solr i botten. 

(Serials Solutions, 2009, s. 3) Apache Solr är ett verktyg som bland annat möjliggör 

fulltextsökningar, facettsökningar, det kan hantera dokument med bland annat 

formatet .pdf och fungerar ihop med olika typer av databaser (Lucene.org, 2011). Att 

den är open source innebär att källkoden finns tillgänglig så att den kan modifieras. 

2.2.2 Prismodell 

Summons prismodell bygger i första hand på bibliotekets FTE-tal, full-time-

equivalent, vilket beräknas genom hur många heltidsstudenter som finns på 

institutionerna som hör till biblioteket. Samt vilka examensrättigheter institutionerna 
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har. Rabatter i prissättningen kan ske genom att skriva fleråriga avtal eller om flera 

bibliotek går samman till ett konsortium. Antal poster i det lokala biblioteket har inget 

med prissättningen att göra. Enligt avtalet ingår dygnet-runt öppen support, migrering 

av lokalt bestånd, tillgång till olika APIer som möjliggör att Summons programvara 

kan kommunicera med andra programvaror samt kontinuerliga uppdateringar. 

(Vaughan, 2011, s. 22) Ett exempel på utveckling är widgets som utformats för att 

biblioteken ska kunna skapa sökrutor eller en sökwidget. En widget är ett litet 

program som kan läggas på hemsidor eller på en dator för extra funktionalitet 

(Laudon & Laudon, 2009, s. 217). I Summons sökwidget kan till exempel biblioteket 

skapa sökrutor med olika ämnesinriktningar. 

2.2.3 Gränssnitt och facetter 

Användare möter ett webbgränssnitt som påminner om Google eftersom det bara 

finns en sökruta. Summon är byggd med OpenAPI som innebär att den lätt kan 

kommunicera med andra webbplatser och att det är relativt enkelt att anpassa 

utseendet eller lägga Summon på en redan existerande plattform. Biblioteket har 

bland annat möjlighet att lägga en hyperlänk via sin logga tillbaka till bibliotekets 

hemsida, men också anpassa HTML-koden i huvudet och foten på gränssnittet 

(Vaughan, 2011, s. 24). Summon arbetar på ett nytt gränssnitt som kommer att 

lanseras i slutet av 2012 (Forsman, 2012(b)). 

 

Det finns flera olika facetter, som är egenskaper hos träffarna, att välja mellan för att 

förfina sökningen och de är desamma som kan användas i funktionen för utökad 

sökning (Vaughan, 2011, s. 24). Facetterna inkluderar inställningar för att välja om 

resultatet bara ska omfatta bibliotekets samlingar eller om man vill söka i hela 

Summons index, om det enbart ska vara fulltext eller om användaren bara vill ha 

vetenskapliga artiklar och eventuellt utesluta tidningsartiklar. Andra facetter 

behandlar publikationstyper, publiceringsdatum, bibliotek och språk. Den viktigaste 

facetten är ämnesord. I den ligger nyckeln till att minska de enorma antal träffar man 

kan få när Summon söker i hela sitt index. I utökad sökningen återfinns mer 

funktionalitet såsom möjlighet att söka på författare och delar på titeln. 

 

När användaren studerar sin träfflista återfinns bland annat information om typ av 

material, författare, publikationsdatum med mera. Vill man ha mer information kan 

användaren röra muspekaren över träffen och då få upp en ruta där mera information 

finns att hämta. Ofta finns berikat innehåll såsom bild på bokomslag i träfflistan. 

(Vaughan, 2011, s. 25) 

2.2.4 Innehåll 

Summons innehåll expanderar konstant men innehåller över 640 miljoner poster 

(Forsman, 2012(b)). Summon består huvudsakligen av tidningsartiklar och 

tidskriftsartiklar. I övrigt finns böcker, uppsatser, avhandlingar, konferensrapporter, 

musiknoter och audiovisuellt material. Det finns detaljerade listor om indexerat 

material för den som är intresserad på Summons hemsida (Vaughan, 2011, s. 22). 

Bland de största plattformarna återfinns ProQuest Dissertations & Theses som ägs av 

ett företag som heter just ProQuest som också äger Serials Solutions och därmed 

Summon. Här återfinns också flera open access samlingar som exempelvis DOAJ och 
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arXiv.org med fler. Open access innebär att materialet är utan barriärer och kan bland 

annat laddas ner, skrivas ut och nyttjas utefter användarens syfte.  

 

Summons index är öppet och man kan söka i det utan autentisering. Det är först när 

användaren önskar tillgång till licensierat material som denne behöver autentisera sig 

via sitt bibliotek. Summon arbetar med bibliotekens länkserver för att förmedla 

fulltext och med bibliotekets proxyserver för autentisering. En proxyserver fungerar 

som en mellanhand när en klient söker något från en server (Laudon & Laudon, 2009, 

s. 346). 

2.2.5 Relevansrankning 

När en sökning sker i Summon så är det automatiskt en nyckelordssökning. Det 

innebär att sökningen sker i både metadata och fulltextresurser och som ger ett 

resultat som är relevansrankat. Den algoritm som Summon använder sig av är 

proprietär men ett exempel på hur den fungerar är att när användaren söker så rankar 

den först på titel. Om sökorden matchar en titel kommer den att presenteras längst upp 

eftersom algoritmen tillskriver olika vikter till metadatafälten. I fulltextposterna 

räknas även hur söktermen sitter ihop med andra termer samt frekvensen av 

söktermen. Olika rankningsalternativ beror också på vilken typ av post det är. 

Gällande tidskriftsartiklar inkluderas det i rankningen om de är publicerade i en 

tidskrift som genomgått kollegial fackgranskning (peer reviewed) och hur många 

gånger den har citerats av andra. (Vaughan, 2011, s. 23).  

 

Att metadata kan komma från flera olika källor löses genom att Summon plockar ut 

de metadata som är starkast från de olika leverantörerna för att på så sätt få den bästa 

posten och undvika dubbletter (Vaughan, 2011, s. 24). Summon planerar att införa en 

möjlighet för tjänsten att identifiera användaren och på det sättet, precis som Google 

gör, relevansranka beroende på tidigare val och sökningar. När detta blir verklighet är 

dock oklart (Forsman, 2012(b)). 

2.3 Chalmers bibliotek 

Chalmers bibliotek har funnits sedan 1829 och grundades samtidigt som högskolan. 

Grunden till biblioteket lades av Chalmers första rektor då han under sina utlandsresor 

köpte med böcker hem som användes i undervisningen. Idag består Chalmers 

bibliotek av huvudbiblioteket och Arkitekturbiblioteket som båda är inhysta på 

campus Johanneberg i centrala Göteborg. Dessutom finns Lindholmenbiblioteket i 

stadsdelen Lindholmen som fungerar som ett filialbibliotek. (Ljung, 2011(a)) 

 

Biblioteken erbjuder ett stort utbud av information i både tryckt och elektronisk form, 

samt ett stort antal databaser och informationstjänster inom högskolans 

ämnesområden. Enligt Chalmers bibliotek är deras viktigaste uppgift att fungera som 

”…en central resurs för informationsförsörjning till Chalmers studenter, forskare, 

lärare och övrig personal”. (Ljung, 2011(a)) 

 

I Chalmers biblioteks mediaplan (Forsman, 2012(a)) återges Chalmers Tekniska 

Högskolas övergripande vision: ”Chalmers för en hållbar framtid”. Detta tolkas i 

bibliotekets mediaplan: ”…som vår främsta vägledande princip att finna långsiktiga 
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och hållbara modeller för åtkomst av informationsresurser till Chalmers utbildning, 

forskning och samverkan.” I nästa stycke kan man läsa vidare: ”…att tillhandahålla 

tjänster och informationsresurser som ligger i framkant…” (Forsman, 2012(a), s. 3).  

Detta knyts senare ihop genom att det fastställs i mediaplanen att de inköp som görs 

till samlingarna ska vara sökbara, och detta sker ytterst genom att de ska integreras 

med Chalmers biblioteks discoverytjänst (Forsman, 2012(a), s. 3).   

2.3.1 Chalmers och Summon 

Chalmers bibliotek har i Summon ungefär 61 miljoner definierade källor och en 

sökning utan ord ger 249.367.089 träffar den 16 april 2012 och då är jag inte inloggad 

som en autentiserad användare. Om jag vore det skulle ytterligare 20 miljoner poster 

läggs till vid en sökning utan ord. I bibliotekets Summon finns bibliotekskatalogen 

Chans, publiceringsdatabasen CPL samt ungefär 90 % av de tidskrifter och artiklar 

som biblioteket prenumererar på. Dessutom tillkommer ungefär 500 miljoner artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter och tidningar samt material som konferensbidrag och 

avhandlingar (Ljung, 2011(b)) som finns i Summons index och är sökbart. 

 

Chalmers bibliotek menar att Summon ska användas som ett alternativ till Google och 

Google Scholar samt att tjänsten är till för att få överblick över ett ämne eller om 

användaren inte vet vilken databas eller katalog som är lämplig att använda. Det 

framgår tydligt att Chalmers biblioteks avsikt med Summon inte är att ersätta 

söktjänsterna med sina olika gränssnitt utan att användaren ska använda tjänsten för 

att orientera sig inom ett ämne. (Ljung, 2011(b)) 

 

Chalmers bibliotek är utvecklingspartner till Summon vilket innebär att biblioteket 

har stor möjlighet att bidra till att Summon utvecklas och att innehållet anpassas. Att 

biblioteket valt att implementera tjänsten beror på bibliotekets uppdrag att 

tillgängliggöra informationsresurser som tillhör Chalmers bibliotek. (Ljung, 2011(b)) 

 

3 Tidigare forskning 

Det finns ett par tidigare utvärderingar av Summon, de kommer att presenteras under 

Teori och Resultat eftersom jag ämnar använda dem som teoretisk utgångspunkt och 

empiriskt material, de heter The Impact of Web-scale Discovery on the Use of a 

Library Collection författad av Doug Way och Searching Life, the Universe and 

Everything? The implementation of Summon at the University of Huddersfield av 

Graham Stone samt konferenspresentationen I wouldn't start from here -Overcoming 

barriers to accessing online content in libraries av Dave Pattern. Utöver det återfinns 

en del artiklar om ämnet webscale och discovery samt mycket forskning om hur 

användaren söker information som kan anses relevant för undersökningen.  

 

Boken Management Information Systems av Kenneth C. Laudon och Jane P. Laudon 

är en lärobok i hur informationsteknologier fungerar, den används för att belysa och 

förenkla de mer tekniska delarna av denna uppsats. Boken fungerar som en bakgrund 

till de ibland komplicerade begrepp som finns i forskningsartiklar som rör ämnet.  
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3.1 Påverkan från utsidan 

Det finns två saker som inte går att undvika när man läser om discoverytjänster. Det 

första är Google som faktiskt kallats för discoverytjänst (Caplan, 2012, s. 109). 

Google ses som det fenomen som skapat behovet för biblioteken att förnya sig och 

försöka möta krav på enkelhet, snabbhet och relevans i resultatet som användarna 

förväntar sig när de söker information. Att det är bibliotekarier som gillar att söka 

medan alla andra vill finna kan anses fastställt (Woods, 2010, s. 141). Google utmålas 

i de flesta fall som något som skapar nya krav på biblioteken i fråga om att 

användarna sätter standarder för hur de vill att sökverktyg ska fungera (Law, 2009, s. 

6). Det finns uttryck för en rädsla hos biblioteken för hur Google ska påverka dem 

och hur bibliotekens resurser kommer att användas (Breeding, 2005, s. 27). Att 

Google lyckats med att bli så enkelt och intuitivt (och lyckats med sin indexering) att 

användare hellre söker i dess gränssnitt för att hitta en direktlänk istället för att leta på 

en hemsida efter i en specifik tjänst (Morville, 2010, s. 34) säger något om kraften i 

Googles genomslag. 

 

Att användarna har förändrats sedan Googles inträde (Woods, 2010, s. 141) och 

skapat nya sätt att skaffa den information som de eftersöker har inneburit att 

biblioteken har försökt möta sina användare med olika verktyg. Eftersom biblioteken 

har begränsade resurser så finns inte utrymme för små nischade informationsresurser 

eftersom användarna inte bryr sig om att lära sig hur de fungerar då de kan finna 

information genom andra kanaler. (Woods, 2010, s. 142). 

 

Law (2009, s. 2) fortsätter den tråden och problematiserar kring bibliotekens förmåga 

att förmedla sina resurser och hur biblioteken exponerar dessa till användarna. Han tar 

upp förmågor som lättförståeligt gränssnitt, relevanta resultat, snabbhet och möjlighet 

till fulltext. Att bibliotek måste investera i en rejäl närvaro på Internet eftersom det 

visat sig att det är där forskare och studenter utför sin forskning är en utveckling som 

bara börjat. Law (2009, s. 6) är vidare oroad över att biblioteken utan bättre verktyg 

kommer decimeras till institutioner som enbart hanterar avtal med leverantörer. Hans 

svar på problemet är ingen överraskning utan innebär att bibliotek behöver 

discoverytjänster för att vinna tillbaka användarna. John Law är chef för 

discoverytjänster på ProQuest som i sin tur äger Serials Solutions och därmed 

Summon.  

3.2 Att efterlikna något självklart 

Det andra som inte går att undvika när man läser om discovery är tjänsten samsök 

som innebär att flera olika källor är möjliga att söka i utifrån en sökruta, dessa olika 

tjänster har varit vanliga under 2000-talet. (Stone, 2010, s. 27) samsök-tjänsterna 

skickar en sökning till olika resurser för att sedan sammanställa en resultatlista som 

presenteras för användaren (Caplan, 2012, s. 109). Men tjänsterna har dragits med 

många problem där det som diskuterats flitigast varit snabbhet, komplexitet och 

avsaknad av intuitivt gränssnitt (Way, 2010, s. 215), och idag beskrivs de som 

långsamma med undermålig relevansranking och problem med duplicerade poster 

(Law, 2009, s. 143).  
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När Google Scholar lanserades i november 2004 reagerade Marshall Breeding (2005, 

s. 25) med att konstatera att de samsök-tjänster som fanns inte kunde tävla mot 

Googles index gällande effektivitet eller snabbhet. Denna brist identifierades också av 

olika aktörer på marknaden varav en var ProQuest som 2008 annonserade att de 

ämnade bygga en ny typ av tjänster som baserades på ett centralt index av metadata 

och fulltexter som möjliggör snabba, relevansrankade sökningar utifrån en och samma 

sökruta oberoende av materialtyp. (Serials Solutions, 2009, s. 2)  

 

Som ett exempel på att detta var något som biblioteken efterfrågat får Huddersfield 

universitet illustrera hur de identifierade fyra visioner för vad de önskade att tjänsten 

skulle uppfylla som de ville ersätta bibliotekets samsök-tjänst med. Följande mål 

sattes upp innan de undersökte utbudet på marknaden: 

 

 En högutvecklad sökmotor som ger en Google-liknande upplevelse med 

förmåga att leverera ett relevant och riktigt resultat. 

 Ett gränssnitt och en sökruta till alla bibliotekets resurser. 

 Tjänsten ska ge valuta för pengarna genom att underhåll- och 

administrationskostnader går ner. 

 Förbättra systemförvaltningen, det måste vara kompatibelt och ha 

interoperabilitet med bibliotekets andra IT-lösningar och bygga på öppna 

standarder vilket bland annat innebär att de får användas av allmänheten. 

(Stone, 2010, s. 29) 

 

Att användare har svårt att navigera bland bibliotekens resurser har de senaste åren 

fått tjänster som kallas ”nästa generations bibliotekskataloger” eller Opac 2.0 att 

blomstra. Breeding kallade länge det som idag klassas som discoverytjänster för just 

nästa generations bibliotekskataloger, men i en artikel från 2010 ändrade han 

ståndpunkt och begrepp (Breeding, 2010, s. 31). Att Opac 2.0-tjänsterna ofta har 

någon form av berikat innehåll som bokomslag kopplat till Amazon.com och 

funktioner från sociala medier såsom taggmoln innebär ändå oftast att användaren inte 

kunde nå fulltextartikeln från bibliotekets sökruta utan att de via länkservern slussades 

vidare till utgivarens egna gränssnitt där sökningen fick göras om (Vaughan, 2011, s. 

6). Att Breeding (2010, s. 31) till slut ansåg att tjänsterna med två olika begrepp inte 

var likvärdiga var på grund av att discoverytjänsterna vill sätta användaren i kontakt 

med hela bibliotekets bestånd, inte bara det som traditionellt finns i bibliotekets 

katalog.  

 

Att biblioteken ska sträva efter en strömlinjeformad upplevelse för sina användare när 

de söker i bibliotekets samlingar har varit något som utvecklare av bibliotekstjänster 

strävat mot, men så länge som utgivare envisas med att ha egna gränssnitt kommer 

spridningen vara stor (Breeding, 2010, s. 32). Att det tidigare, och fortfarande, finns 

olika sökrutor som leder till olika resurser på bibliotekens hemsidor motverkar just 

den strömlinjeformning som efterfrågas. Meningen med discoverytjänsterna är att 

användarna inte ska se baksidan av alla sökgränsnitt och olika utseenden hos olika 

resurser utan mötas av ett enhetligt utseende som de kan lära sig känna igen. Att 

tillexempel lägga in en hemsidas innehåll i Summons index kan hjälpa användare 

eftersom det då minimerar risken för att leta efter information på fel ställe (Breeding, 

2010, s. 33).  
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Att användare inte kan hitta material på grund av att det är för svårt att identifiera rätt 

tjänst att söka i, går emot allt vad förvärv handlar om. När något förvärvas till ett 

biblioteks samling är det med förhoppning om att det ska användas. En av idéerna 

med webscale discovery är att sätta användare i kontakt med material som inte ägs av 

biblioteket, vilket tillexempel det fysiska beståndet och innehåll i arkiv gör. Förvärv 

handlar idag mindre om ägande och mer om olika typer av prenumerationer. 

Discoverytjänsterna inriktar sig mer på det material som finns utanför biblioteket, 

som det prenumererar på och även det som finns indexerat från andra bibliotek 

(Vaughan, 2011, s. 5). Analyser av vilka resurser som används sker genom statistik i 

olika former och genom att se vilka överlappningar som finns i beståndet. Slutsatsen 

av det måste bli att om biblioteken vill att användningen av beståndet ska gå upp så 

måste resurserna vara lätta att hitta. (Vaughan, 2011, s. 38) Det övergripande syftet 

med discoverytjänsterna är att likställa det material som ägs och finns i bibliotekets 

egna resurser med det som finns i prenumerationer hos olika utgivare (Breeding, 

2010, s. 31). 

 

4 Teori 

Efter att ha fått tillgång till Dave Patterns presentation kring tillgängliggörande samt 

utvärdering av Summon vid Huddersfield universitetsbibliotek så kunde jag sluta mig 

till att han använt en bok av Peter Morville som bakgrund till sitt eget arbete. Boken 

heter Ambient Findability och jag fann samtidigt en artikel om ämnet som riktar sig 

direkt mot bibliotek och hur de bör förhålla sig till begreppet. Boken och artikeln 

skapar en förståelse kring hur bibliotek kan förhålla sig till nya former av krav från 

sina användare skapade av tjänster utanför biblioteket men också vad användarna 

förväntar sig av tjänster som de ska använda för att söka information. Begreppet 

ambient findability vill förmedla hur de som arbetar med informationsförmedling bör 

tänka kring sina användare och på vilket sätt information presenteras på rätt sätt för 

rätt användare trots att användare kan vara i olika behov av information. Därmed är 

kopplingen mellan discovery och ambient findability viktig för denna uppsats 

eftersom de på många sätt delar syftet med att skapa information så tillgänglig och 

enkel att finna som möjligt. 

 

I uppsatsen ligger teorin kring ambient findability som en grund till att förstå 

mekanismerna som skapat plats för att webscale- och discoverytjänster har utvecklas 

och hur biblioteken bör agera för att motsvara kraven från sina användare på 

användarvänlighet, tillgänglighet och relevans. Tillsammans med bakgrund i de 

utvärderingar som gjorts på Grand Valley State universitetsbibliotek, University of 

Huddersfield och Darthmouth College Library samt avsnittet om tidigare forskning så 

hoppas jag klargöra vilka grunder och tidigare antaganden den här undersökningen 

bygger på.  

4.1 Begreppet Ambient findability 

Begreppet findability finns det ingen bra svensk översättning för. Begreppet anspelar 

på en förmåga –ability (Nordstedts, 2012). Morville förklarar begreppet i tre steg: 
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 Inom begreppet skall finnas en kvalitet som ska vara lokaliserbar och 

navigerbar. 

 Graden av dessa ovanstående kvalitéer som tillskrivs ett visst objekt, alltså hur 

enkla de är att finna och hämta. 

 Graden av hur dessa kvalitéer stöds av en tjänsts miljö i form av navigation 

och förmågan att återfinna objekt. 

(Morville, Ambient findability, 2005, s. 4) 

 

Han förklarar ordet ambient i två steg: 

 

 Omgivande, cirklande.  

 Totalt omslutande. 

(Morville, 2005, s. 6). 

 

Morville har utifrån de tankarna skapat begreppet ambient findability, som behandlar 

ett område inom informationsarkitektur. Orden skapar tillsammans ett begrepp som 

beskriver en värld där vi kan finna allt och alla oberoende av tid och rum (Morville, 

2005, s. 6).  

4.2 Morvilles sju kvalitéer 

Morville (2010) identifierar sju kvalitéer som han menar bör driva webbdesign och 

utveckling av system och tjänster. Han understryker hur viktigt det är att känna sina 

användare och framförallt att veta hur de använder en tjänst eller en webbplats. 

(Morville, 2010, s. 33).  

 

Morvilles sju kvalitéer är följande: 

 

 Usable- Passande, att tjänsten passar användarens syfte. Att det är 

användarvänligt är viktigt men inte tillräckligt.  

 Useful- Användbar, används resurserna på rätt sätt i tjänsten för att den skall 

vara så användbar som möjligt? 

 Desirable- Önskvärd, här återfinns frågor som handlar om tjänstens image, 

identitet och märke. Undersökningar visar att attraktiva tjänster fungerar 

bättre, eller åtminstone tror användarna att de gör det. 

 Findable- Påträffbar, att se till att information finns tillgänglig för 

användaren. Hur navigerar användare i tjänsten och hur de finner information 

är viktigt att kartlägga. 

 Accessible- Tillgänglig, för alla. Man bör tänka över hur grupper med 

eventuella handikapp kan använda tjänsten. Men också att nya apparater når 

marknaden. Hur fungerar tjänsten på en surfplatta eller i en mobiltelefon? Att 

nå den bredaste publiken möjligt är målet. 

 Credible- Trovärdig, är informationen i tjänsten trovärdigt. Design har enorm 

påverkan på användarens uppfattning om informationen i tjänsten. 

 Valuable- Värdefull, är informationen i tjänsten värdefull, biblioteket är en 

icke-vinstdrivande organisation och bör då fundera om tjänsten som 

användarna möter uppfyller mål och uppdrag i organisationen.  

(Morville, 2010, s. 34) (Morville, 2005, s. 109) 
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Findability är ett slags filter som används för att utvärdera en tjänst genom dessa sju 

kvalitéer. Morville (2010, s. 35) tycker att dessa två frågor bör finnas med i arbetet 

med att tillgängliggöra information: 

 

 På vilka olika sätt kan en användare finna vår information? 

 Kan vi beskriva ett objekt bättre för att det ska bli mer tillgängligt för 

användaren genom bättre metadata? 

 

Ambient findability hamnar mellan internet och ubika tjänster. Ubika tjänster 

(engelskans Ubiquitous) innebär att tjänsten finns tillgänglig överallt utan att 

användaren funderar eller lägger märke till det (Morville, 2010, s. 36) och förutsätter 

att användaren har tillgång till Internet vart de än rör sig geografiskt och vilken tid på 

dygnet det än är (Laudon & Laudon, 2009, s. 406) vilket hänt genom utvecklingen av 

trådlösa nätverk och smartphones. Internet och Google har möjliggjort att information 

blir extremt lättillgänglig men det har också inneburit att vi idag har ett 

informationsöverflöd. Morville (2010, s. 36) funderar över att i en tid när användaren 

kan välja och vraka bland olika källor och nyheter, vad händer med vår 

beslutsförmåga och vårt sätt att lära? Borde inte biblioteket göra allt för att fånga 

potentiella användares uppmärksamhet och göra vår information så tillgänglig som 

möjligt? Borde inte biblioteket se till att finna vad deras användare behöver, när de 

behöver det? 

4.3 Ubika sätt att söka efter information 

Undersökningar visar att användare inte vet vilka resurser som gömmer sig bakom 

olika sökrutor på bibliotekens hemsida, inte heller känner de till vilka databaser de 

ska använda för att finna den information de söker (Serials Solutions, 2009, s. 1). 

Morville (2010, s. 37) menar att biblioteket behöver tjänster för att föra samman 

resurser oavsett media eftersom information som är svår att finna är information som 

inte finns. Eftersom vägarna till tillgängligt material idag är många på biblioteken kan 

detta leda till att användare utnyttjar alternativa sökvägar vilket i sin tur kan leda till 

att användarna inte nyttjar bibliotekets resurser alls för sin informationssökning i 

framtiden (Stone, 2010, s. 27). Även om många användare kan dra nytta av 

specialiserade databaser så startar de allra flesta studenter och forskare sin sökning 

med att inte veta vad de letar efter och alldeles för många olika val gör att dessa 

sessioner blir tidskrävande (Law, 2009, s. 5). 

 

Morville (2010, s. 37) menar att användare de närmsta fem till tio åren kommer söka 

genom en sökruta, den modellen, som bland andra Google använder, att söka 

information är i princip ubik eftersom den fungerar som användaren gör. Genom ett 

väl utvecklat gränssnitt kan användarna själva filtrera resultat genom exempel facetter 

av olika typ och genom funktioner som ”liknande” eller att sökrutan fortsätter fylla i 

när användaren skriver ett par bokstäver. Men lika viktigt är att se över innehåll i 

olika tjänster och gallra bland det som är överflödig, gammalt eller ointressant. 

(Morville, 2010, s. 37)  

 

Att bara se Google som en förlaga för hur bibliotekens elektroniska tjänster ska 

utformas kan vara en fallgrop eftersom biblioteket inte enbart är en sökmotor utan 
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mycket mer. Risken att bibliotekarierna och biblioteken distanseras från sina 

användare bör diskuteras och vikten av att återkommande undersöka hur användarna 

nyttjar bibliotekens resurser är av största vikt. (Stone, 2010, s. 28) Inom ramen för 

begreppet ambient findability så bör design av en tjänst ske med empati för 

användaren eftersom det är nyckeln till att tjänsten kommer bli passande och 

användbart i ett delat utrymme, till exempel en webbplats som förenar form och 

funktion. För att förstå användaren krävs att beteende, instinkter, önskemål, och 

behov finns analyserade och tillgängliga för systemarkitekten (Morville, 2005, s. 31).  

 

Utgångspunkten för denna utvärdering om hur e-resurserna påverkats genom 

implementeringen av Summon sker utifrån Graham Stones (2010, s. 46) lista över hur 

biblioteken har möjlighet att undersöka om Summon har någon effekt på bibliotekens 

elektroniska resurser. Summon hade inte vid författandet av Stones och Ways 

rapporter någon statistik tillgänglig, så biblioteken fick använda material från andra 

delar av verksamheten för att fastställa eventuella förändringar över tid. De punkterna 

Stone listar ligger till grund för insamlingen av material och analys och därmed 

möjligheten att se om discoverytjänsten Summon har haft någon effekt på Chalmers 

biblioteks e-resurser. Listan består av: 

 

 Förändring i antal databassökningar. 

 Förändring i antal nedladdade fulltextkällor. 

 Förändring i antal vidareklick i bibliotekens länkserver. 

 Respons från användarna. 

(Stone, 2010, s. 46) 

 

Denna undersökning omfattar dock inte användarnas respons i annat fall än när det 

anses lämpligt för att illustrera någon av de andra punkterna. Att undersöka hur 

Summon används och tas emot av besökarna är väldigt intressant men omfattningen 

av denna uppsats räcker inte till. De tre översta punkterna visar på förändrade 

användarmönster av bibliotekens e-resurser och kommer förhoppningsvis peka på vad 

bibliotek som har införskaffat en discoverytjänst bör fundera över när de beslutar om 

vilka resurser som ska förvärvas men också fungera som ledning för de bibliotek som 

funderar på att implementera en sådan tjänst. Databaser är grunden för bibliotekens 

elektroniska samlingar och det finns flera olika typer av databaser med varierat 

innehåll på biblioteken. Många databaser innehåller fulltexter som nås via 

bibliotekens länkserver. Länkservern länkar mellan olika källor och ger ofta 

användaren ett val mellan olika databaser, plattformar eller om posten skall beställas 

som fjärrlån, det är när användaren klicka på någon av de länkarna som det registreras 

som ett vidareklick. 

5 Metod 

För att kunna genomföra min analys har jag tagit avstamp i hur tidigare utvärderingar 

genomförts. De fyra som är aktuella är utförda på Grand Valley State 

universitetsbibliotek (GVSU), University of Huddersfield och Darthmouth College 

Library. Av de fyra är GVSU och Huddersfields rapporter aktuella för analys på 

grund av att de är de enda jag känner till som utförts med samma syfte som denna 

uppsats har. Det utesluter inte att det finns andra som jag inte återfunnit eller på andra 

språk som därmed inte är aktuella för mig att använda. Jag har i arbetet med 
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uppsatsen bland annat bevakat bloggar som behandlar området, de har mycket god 

kännedom om vilka resultat olika bibliotek presenterar och hoppas därmed att inga 

viktiga slutsatser från andra bibliotek har förbisetts.  

 

Darthmouths rapport är av en annan karaktär och behandlar i större utsträckning 

användarundersökningar gjorda hos olika grupper på universitetet. De andra två är 

undersökningar om Summon haft effekt på nyttjandet av bibliotekets resurser. GVSUs 

och Huddersfields resultat kommer att jämföras med material som jag samlat in hos 

Chalmers bibliotek så att jag förhoppningsvis kommer kunna dra slutsatser om 

eventuella förändringar efter att dessa bibliotek implementerat Summon. Detta 

innebär att det material som används uppsatsens analys är av olika karaktär och görs i 

två steg. Första steget innebär att jag utifrån rapporterna gjorda på GVSU och 

Huddersfield hämtar data som överensstämmer med forskningsfrågorna och som 

identifieras som sätt att utvärdera förändringar orsakade av discoverytjänster i Stones 

rapport (2010, s. 46). Gällande GVSU har uträkningar gjorts baserat på det som 

presenteras i rapporten och de återfinns i bilaga 4. I det andra steget identifierar och 

beräknar jag motsvarande data i Chalmers biblioteks statistiska rapporter (bilaga 5). 

Trots att materialet är av olika karaktär presenteras det på samma sätt under rubriken 

Resultat eftersom syftet är att de ska diskuteras jämbördigt och jämföras med 

varandra. 

5.1 Material 

Från GVSU och Huddersfield finns tre rapporter som behandlar Summon. 

Rapporterna används som sekundära källor vilket innebär att någon annan har samlat 

in materialet och sammanställt det i en rapport. Dessa rapporter utgör grunden för att 

fastställa eventuella förändringar som sker när en discoverytjänst implementeras. 

Därefter kommer material ur statistiska rapporter jag tagit del av från Chalmers 

bibliotek att analyseras utefter forskningsfrågorna. Till Chalmers biblioteks statistik 

tillkommer tre intervjuer gjorda med personal på avdelning för Informationsresurser 

och Tillgängliggörande. Dessa intervjuer har till syfte att fastställa hur statistiken kan 

användas och hur den ska tolkas. Materialet från Chalmers bibliotek är alltså insamlat 

av mig och är därmed primärkällor och sammanställs utifrån forskningsfrågorna. 

5.1.1 Statistisk analys 

Det statistiska material som analyseras kommer delvis från GVSUs utvärdering av 

effekterna på bibliotekets samlingar efter implementeringen av Summon. Den 

utvärderingen används som empiri i denna undersökning eftersom den motsvarar 

syftet med undersökningen.  

 

En presentation av Dave Pattern som är chef för bibliotekssystemen på Huddersfields 

universitetsbibliotek kommer också presenteras eftersom den visar på statistiska 

tendenser efter att de implementerade Summon. Den används tillsammans med 

utvärderingen som genomfördes av Graham Stone ett år efter att Huddersfield 

implementerat Summon.  

 

Chalmers bibliotek har tillgängliggjort statistiskt material för att jag ska kunna skapa 

en jämförelse mellan dem och de tidigare rapporter som presenterats. Att jämföra dem 



 15 

med varandra innebär att detta är en inomvetenskaplig undersökning. Resultaten 

presenteras i olika tidsintervall som representerar före och efter Summons 

implementering.  

 

Viktigt att notera är att det inte är fråga om statistisk rådata i detta fall utan en analys 

av statistiska rapporter för att kunna genomföra en jämförelse med de tidigare 

utvärderingarna. Däremot ingår till viss del egna uträkningar utifrån Chalmers 

biblioteks statistiska rapporter för att få fram perioden innan och efter 

implementeringen av Summon. Jag har också räknat på det material GVSU redovisar 

i sin rapport för att en jämförelse ska låtas sig göras. Uträkningarna återfinns i bilaga 

4 och 5. Det innebär att analysen i det närmsta tar form av att jämföra händelser där 

olika variabler identifieras för att dra slutsatser om något, ett sätt att göra det är 

genom att fastställa en tidslinje (Wildemuth, 2009, ss. 361-362). En tidslinje är en 

metod som innebär att eventuella förändringar kan analyseras utefter att variabler som 

kan påverka förändringen har identifierats. Därefter kan slutsatser dras om i vilken 

ordning händelser inträffar (Wildemuth, 2009, s. 372). 

5.1.2 Intervjuer 

Intervjuer genomförs med Lars-Håkan Herbertsson och Marie Widigson som är 

bibliotekarier på Chalmers bibliotek med ansvarsområdena databaser respektive 

länkservern SFX samt Daniel Forsman som är chef på avdelningen 

Informationsresurser och Tillgängliggörande. Intervjufrågorna är anpassade efter det 

material jag fått av respektive informant. Intervjuguider återfinns i bilaga 1, 2 och 3. 

De kan alla anses vara experter inom sina områden och anonymitet har både för 

Chalmers bibliotek och de intervjuade diskuterats men inte ansetts nödvändigt för 

någon av deltagarna eller för biblioteket i sig. Att föra en diskussion om 

anonymisering är det moraliskt riktiga och kan ge extra information som kan komma 

att vara av värde menar Repstad (2007, s. 178). Vidare menar han att en undersökning 

helst bör kunna publiceras utan att vare sig organisation eller personer i den ska 

behöva vara anonyma (Repstad, 2007, s. 178). Vidare behandlas inte de intervjuades 

personliga åsikter om organisationen utan enbart deras kunskap om respektive 

område. 

 

Syftet med intervjuerna är att diskutera kring det statistiska materialet och orsaker till 

varför siffrorna ser ut som de gör samt fastställa en tidslinje. Praktiskt sker detta 

genom att välja ut de händelser som är av intresse för problemställningen och välja 

bort de som inte är det (Wildemuth, 2009, s. 362) På detta sätt kommer samband 

fastställas som eventuellt lett till förändringar i nyttjandet av e-resurser. Intervjuerna 

är semistrukturerade vilket innebär att de har ett tydligt syfte (redovisat ovan) men tar 

formen av ett samtal som har vissa frågor att förhålla sig till. Metoden tillåter också 

den som intervjuar att anpassa frågorna utefter hur samtalet fortgår. (Wildemuth, 

2009, ss. 232-233) Jag räknar även in kompletterande svar via e-post som del av 

intervjuerna. 

5.2 Alternativa metoder och avgränsningar 

Det finns flera sätt att utvärdera en tjänst på. Att göra en användarundersökning är 

antagligen det som ligger närmast till hands för studenter på Bibliotekshögskolan 



 16 

eftersom detta är något vi genomför i liten skala och studerar teoretiskt under 

utbildningen till bibliotekarier. Andra sätt att ha utfört denna undersökning kunde ha 

varit enkät till de bibliotek i Sverige som implementerat Summon för att ha möjlighet 

att dra liknande slutsatser jag hoppas kunna dra i denna. Det hade gett ett större antal 

respondenter och att ha jämfört dem med varandra hade varit intressant. 

 

I min undersökning ser jag enbart hur effekten på Chalmers resurser påverkats av 

implementeringen, det finns fler bibliotek som har implementerat Summon och 

dessutom finns det andra tjänster på marknaden, men dessa omfattas inte av 

undersökningen. Statistik kan inte isolerat användas som empiriskt underlag för en 

kvalitativ undersökning eftersom statistik i sig inte säger särskilt mycket utifrån bara 

ett fall. Även om denna undersökning tar stöd i tidigare utförda liknande rapporter 

hade det empiriska materialet inte varit tillräckligt för att dra några slutsatser eftersom 

det kan finnas andra orsaker till förändringar i statistiken som då är okända för den 

som utvärderar. Att göra intervjuer som förklarar och ger en förståelse till varför 

statistiken ser ut som den gör är ett komplement till statistiken som gör att de 

slutsatser som dras får anses ha ett bättre underlag.  

6 Resultat 

Nedan redovisas det resultatet som används i denna undersökning. Det inkluderar 

statistiskt material i form av rapporter från Chalmers bibliotek samt information 

samlad via intervjutillfällen och e-post. GVSUs rapport om deras undersökning 

gällande Summons effekter på deras samlingar genomförd med statistiskt material 

som stöd. Samt en presentation av förändringar i nyttjandet av e-resurser hos 

Huddersfield University. Med dessa rapporter har jag förhoppning om att besvara 

forskningsfrågorna. Jag presenterar dem tillsammans här eftersom jag behandlar dem 

likvärdigt i resultatredovisningen nedan. 

6.1 Grand Valley State University Libraries (GVSU) 

I rapporten The Impact of Web-scale Discovery on the Use of a Library Collection 

redovisas den statistiska analys som genomfördes på Grand Valley States University 

Libraries (GVSU). Biblioteken finns i Allendale, Michigan, USA. Biblioteken 

undersökte marknaden för att finna en lämplig discoverytjänst då de upplevde att den 

dåvarande lösningen i form av samsökning inte täckte de behov de såg hos sina 

forskare och studenter. När Serials Solutions presenterade Summon identifierade 

GVSU att det var tjänsten de sökte och blev det första biblioteket att förvärva 

Summon juli 2009. Summon implementerades en månad senare och GVSU placerade 

en sökruta på hemsidan men också i olika guider samt på lärplattformen Blackboard. 

(Way, 2010, s. 215)  

 

Denna undersökning genomfördes genom att jämföra e-resurser 2008 med 2009. 

Dessutom delas 2009 in i före och efter Summons implementering. 
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Tabell 1: Tidslinje 

GVSU 

 ÅR MÅNAD HÄNDELSE 

2009 JULI Avtal med Summon tecknas 

  AUGUSTI Implementering 

  AUGUSTI Sökruta placeras på hemsidan 
 

6.1.1 Databaser hos GVSU 

För att undersöka hur eventuell förändring skett i användandet av bibliotekens 

databaser används statistik från deras länkserver 360 Link genom att se hur många 

som klickar sig vidare och därmed vilken resurs som används efter sökningen. GVSU 

konstaterar en tillväxt i användandet av elektroniska databaser som stadigt ökade 

mellan 2006 och 2008. Under 2009 kunde biblioteken se en tillbakagång i användning 

av alla typer av databaser, även ämnesspecifika, och tillbakagången tilltog under de 

sista fyra månaderna det året. Ett visst bortfall kan förklaras av färre studenter, men 

långt ifrån hela tappet. Det fanns undantag, databasen CINAHL är ett sådant exempel 

som har ett väldigt specifikt ämnesinnehåll och sätt att användas, men de flesta 

databaser följde trenden. (Way, 2010, s. 217)  

 

Vad som står ut är när siffrorna sammanställs är en ökning totalt sett med 0,6 % i 

antal sökningar i databaserna mellan 2008 och 2009 (bilaga 4), istället för den 

minskning GVSU skriver om. Detta förklaras med att de största databaserna sett en 

ökning medan det är de minsta databaserna som minskat kraftigt i användning, t.ex. 

Wilson Business Abstract med 93 % i september-december 2009 jämfört med samma 

period 2008 (Way, 2010, s. 216). Om siffrorna för september-december 2008-2009 

jämförs är minskningen totalt 1,5 % för den perioden (bilaga 4) vilket innebär att 

minskningen tog fart efter att Summon implementerats.  

6.1.2 Fulltextkällor hos GVSU 

När GVSU undersökte fulltextkällor användes igen statistik från länkservern 360 Link 

genom att titta på vidareklick gällande fulltextkällor. Länkservern används för att 

sätta användaren i kontakt med fulltextkällan. Dessa siffror kontrollerades därefter 

mot siffror från Counter Journal Report som rapporterar hur många fulltexter som 

nedladdats av bibliotekets användare.  

 

Precis som hos databaserna så gick användandet upp till och med 2008, för att sedan 

se en tillbakagång i januari-augusti 2009 för att åter därefter öka under september-

december 2009. Uppgången står sig även när siffrorna jämförs med samma period 

2008. Detta gäller både aggregerat material och tidskriftssamlingar (Way, 2010, ss. 

217-218) När jag tittar på GVSUs tabeller så slås jag av att vidareklicken har ökat 

stort, och även antal nedladdade fulltexter, men de två följer inte varandra helt. Antal 

vidareklick har ökat i mycket stor utsträckning, redovisas under 6.1.3, men 

nedladdningarna följer inte med även om ökningen i sig är stor. En sammanställning 

av siffrorna visar att ökningen mellan 2008 och 2009 av antal nedladdade 
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fulltextdokument är 4,3 %. Om siffrorna för september-december 2008-2009 jämförs 

är ökningen 14,5 % (bilaga 4). 

 

Det fanns ett par undantag till ovanstående trend, det gällde plattformarna Project 

Muse och ACM digital Library som hade minskad användning, samt SAGE som inte 

hade någon förändring september-december 2009. Dessa var fullt indexerade i 

Summon och orsaken till att just dessa inte hade samma uppgång som de andra är 

oklart. (Way, 2010, s. 217) 

6.1.3 Länkserver hos GVSU 

GVSU redovisar en ökning i antal vidareklick hos länkservern 360 Link. Ett exempel 

på ökningen illustreras genom att antal vidareklick inom de 5000 mest använda 

tidskrifterna (minst tolv användningar per år) steg under september-december 2009 

med 66% jämfört med samma period 2008. Detta vände trenden som under januari-

augusti 2009 pekade på att användandet skulle minska, sett till det totala antal 

tidskrifter. Viktigt att påpeka är att detta inte gäller alla tidskrifter, 36% av dessa 5000 

tidskrifter såg en nedgång jämfört med 2008. Men desto högre användning en tidskrift 

hade desto mindre verkade risken för att den skulle tappa i användning jämfört med 

innan. Detta tyder på att de tidskrifter som användes i liten utsträckning innan hade 

större risk att minska även under september-december 2009. (Way, 2010, ss. 217-218) 

 

En sammanställning av siffrorna visar att ökningen i antal vidareklick i databaserna 

ökar mellan 2008 och 2009 med 50%. En kraftig ökning i sig. Men om siffrorna för 

september-december plockas ut för 2008 och 2009 blir ökningen hela 180%. Gällande 

vidareklick i artikelsamlingar är ökningen mellan 2008 och 2009 19%, och för 

september-december 2008-2009 så syns en kraftigare ökning på 58%. (Bilaga 4). 

6.2 Huddersfield University 

I rapporten Searching Life, the Universe and Everything? The implementation of 

Summon at the University of Huddersfield av Graham Stone beskrivs hur debatten 

kring förväntningar från användarna fick universitetet att tillsätta en arbetsgrupp som 

kunde identifiera en tjänst som kunde uppfylla dessa förväntningar. På så sätt kom 

Huddersfield att bli det första biblioteket i Storbritannien att implementera Summon 

under sommaren 2009. (Stone, 2010, s. 25) 

 

Rapporten är omfattande och beskriver utförligt implementeringen. Vilka lärdomar 

som andra kan dra nytta av är väl dokumenterade. Samt hur biblioteket resonerade 

kring marknadsföring av Summon och utbildning i hur tjänsten fungerar till både 

personal och användare på biblioteket. Precis som Chalmers bibliotek så hade 

Huddersfield en beta-period vilket innebär att Summon fanns vid sidan av de andra 

gränssnitten i bibliotekets resurser. Beta-perioden varade från mars-augusti 2010 då 

Summon ersatte de gamla sökrutorna helt. Efter att Huddersfields beta-period var 

över genomfördes en användarutvärdering vars resultat också presenteras i rapporten. 

(Stone, 2010, ss. 29-45) 

 

Förutom denna rapport finns en presentation av Dave Pattern som presenterades på 

UKSGs (United Kingdom Serials Group) årliga konferens den 26e mars 2012 där 
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tendenser i förändringen av e-resurserna redovisades. Få siffror kommer att 

presenteras från Huddersfield, enbart de förändringar de redovisar. Stones utvärdering 

är baserad på det som hänt under första året, från augusti 2009 till augusti 2010. Dave 

Pattern presenterar material ända fram till 2012, då också statistik från Summon finns 

tillgängligt.  

 

Tabell 2: Tidslinje Huddersfield 

  ÅR MÅNAD HÄNDELSE 
  2009 AUGUSTI Avtal med Summon tecknas 
    SEPTEMBER Implementering 
  2010 FEBRUARI 360 Link ersätter SFX som länkserver 
    MARS Beta version lanseras 
    AUGUSTI Summon ersätter söktjänsten MetaLib 
  

2011 NOVEMBER 
Summon inför direktlänkar till fulltexter där så 
är möjligt 

   

6.2.1 Databaser hos Huddersfield 

Pattern presenterar grafer där en tydlig nedgång visas i antalet studenter och forskare 

som loggar in via deras bibliotekskatalog Athens, som också används för att 

autentisera användare som vill komma åt material som kräver 

inloggning/autentisering när de söker direkt i olika databaser. (Pattern, 2012, s. 52) 

Detta innebär att allt färre söker i de individuella gränssnitten hos databaserna. 

6.2.2 Fulltextkällor hos Huddersfield 

Pattern presenterar flera olika grafer i sin presentation angående förändringar i 

fulltextkällor hos Huddersfield. I allmänhet redovisas en ökning på 300% av 

nedladdade artiklar från olika fulltextplattformar, de flesta genom vidareklick i 

Summon (Pattern, 2012, s. 55). Detta illustreras också genom en fulltext källa som 

sjunkit i användning sedan Summon infördes, angående den hade studenter fått 

besked om att det var den enda resurs de behövde och hade därför väldigt hög 

användning men där användarna efter implementeringen fann samma information från 

andra källor via att söka i Summon (Pattern, 2012, s. 60). 

 

Pattern fortsätter genom att visa en fulltextresurs som inte finns indexerad i Summon. 

För att få tillgång till det materialet behöver alltså användaren gå direkt till databasen. 

Statistiken visar på att de inte gör det, användningen har sjunkit med över hälften efter 

att Summon infördes. (Pattern, 2012, s. 62) 

6.2.3 Länkserver hos Huddersfield 

Från Huddersfield finns inga tillgängliga siffror gällande antal vidareklick från deras 

länkserver. Huddersfield bytte från länkservern SFX till Serials Solutions egen 

länkserver 360 Link, samma som finns hos GVSU. Dave Pattern konstaterar att de 

flesta av den 300 % -iga ökningen som redovisas gällande nedladdning av 

fulltextkällor drivs av vidareklick från Summon.  



 20 

6.3 Chalmers 

Chalmers bibliotek tog beslut om att köpa Summon i september 2010. Betaversionen 

lanserades på hemsidan i januari 2011 för att senare i augusti samma år bli den enda 

sökrutan på hemsidan för att på så sätt vara den centrala ingången till bibliotekets 

resurser (Forsman, Avdelningschef Informationsresurser och tillgängliggörande, 

2012(b)). Viktigt att notera är att Summon införde indexed-enhanced direct linking, 

direktlänkning till fulltexter där så är möjligt den 20 november 2011 (Widigson, 

2012(a)).  

 

Materialet som används kommer i form av statistiska rapporter som jämför 2010 med 

2011. Där så anses nödvändigt redovisas statistik från innan 2010. Dessutom delas 

2011 in i Summons beta-period, januari-juli, och när den under höstterminen, augusti-

december, blev central ingång för jämförelsens skull. Se bilaga 5 för mer information 

om uträkningar. 

 

Tabell 3: Tidslinje: 

Chalmers bibliotek 

 ÅR MÅNAD HÄNDELSE 

2010 SEPTEMBER Beslut om förvärv av Summon 

2011 JANUARI Beta version lanseras på hemsidan 

  AUGUSTI 
Blir ensam sökruta på hemsidan, alltså ingång till 
alla bibliotekets resurser 

  NOVEMBER 
Summon inför direktlänkar till fulltexter där så är 
möjligt 

 

 

6.3.1  Databaser hos Chalmers bibliotek 

Sökningar i databaser har ökat sedan 2008, som är så långt tillbaka denna uppsats har 

tillgång till. Trendbrotten kom 2011 då antal sökningar går ner med 31%. 

(Herbertsson, 2012(d)) 

 

 

 

Tabell 4: Antal sökningar i bibliografiska databaser 

 

Att titta på enbart det totala antalet kan vara problematiskt. En orsak till de höga 
siffrorna av bibliografiska sökningar under 2010 är att sökningar i vissa 

fulltextplattformar finns inkluderade i statistiken som redovisas i Chalmers biblioteks 

rapporter för det året. Till exempel finns ScienceDirect med som står för nästan 

100.000 sökningar 2010 (Herbertsson, 2012(b)). Om ScienceDirect räknas bort i 

rapporterna för 2010, så blir nedgången mellan 2010 och 2011 21% istället för de 

År Tot. antal sökningar % ökning/minskning % ökning/minskning augusti-

december 

2010 758316 7,3% (från 2009) - 

2011 516792 – 31% -41% 
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31% som redovisas i Tabell 4. Detta sätt att redovisa statistik ändrades och gäller inte 

2011 års rapport. 
 

Ett exempel som lyfts av Lars-Håkan Herbertsson är ProQuest. Från och med 2011 så 

mäts ProQuest (som är den databasplattform som äger Serials Solutions och därmed 

Summon) mer korrekt med enbart unika sökningar. Innan genererades ett högre 

resultat eftersom det inte redovisades vilka som sökte i till exempel CSA eller 

ProQuest, som numer är en och samma. Det fanns nämligen tre sätt att använda dessa 

databasplattformar, antigen kan användaren starta sin sökning på startsidan och då 

söka i alla databaser, eller välja att söka i bara ett kluster av databaser eller det tredje 

alternativet där användaren söker i en databas. Detta gör att sökningar kan ha 

registrerats fler gånger och det går inte att uppskatta hur mycket det skulle påverkat 

antal sökningar. (Herbertsson, 2012(b)) 

 

ProQuest och databasplattformen CSA har gått samman i juli 2011 och därför slår jag 

samman siffrorna även för 2010 även om det är en förenkling i tabellen nedan. 

Antalet nedladdningar av fulltexter från ProQuest Central (fulltextresurs) har 

tvärtemot dessa siffror ökat med nästan 30% 2011. Det resultatet presenteras nedan 

under 4.3.3.  

 

Scopus är en bred vetenskaplig databas som är vanlig på svenska högskolor och 

universitet (Herbertsson, 2012(b)). Den har gått emot strömmen och ökat antal 

sökningar med 5%. ProQuest och Scopus är de som främst förevisas studenterna när 

de har undervisning i informationssökning hos biblioteket (Herbertsson, 2012(b)).  

 

Tillsammans med en tredje databas, Web of Science, som är en citeringsdatabas som i 

första hand används av institutioner, forskare, doktorander och av Chalmers bibliotek 

själva, i syfte att se hur de själva ligger till citeringsmässigt, undersöka andra källor 

eller utföra bibliometriska beräkningar. Den visas av Chalmers biblioteks 

utbildningsavdelning i den sista uppgiften som studenterna gör inom ramen för de 

obligatoriska sökövningar som genomförs. Web of Science är en så pass specialiserad 

databas att tappet upplevs som oväntat. (Herbertsson, 2012(b)) 

 

Tabell 5: Urval av databaser. 

 

 CSA/ 

ProQuest 

Scopus Web of Science 

2010 174116 102584 219548 

2011 132319 108320 156861 

% – 24% 5% – 28,5% 

(Herberbertsson, 2012(a)) 

6.3.2 Fulltextkällor hos Chalmers 

Sökningarna i fulltextkällor hos Chalmers bibliotek har också ökat varje år sedan 

2008 (Herbertsson, Förlagssatistik2010, 2012(c)). Från 2008-2009 var ökningen på 

hela 24,8% och året därpå 2009-2010 är siffran 14,8%.  

 

2011 sker också en ökning, räknat med Chalmers officiella siffror är den på 9,6%. Jag 

har tagit hänsyn till systematisk otillåten nedladdning, som identifierats av biblioteket 
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2010 när jag sammanställt siffrorna, ökningen blir då 16,5%. Ett exempel på otillåten 

nedladdning är när någon bryter mot de regler som ställs av utgivare gällande material 

som tillhandahålls av biblioteken, tillexempel att materialet bara får användas för 

eget, icke-kommersiellt bruk i syfte att forska eller studera (Ljung, Chalmers 

bibliotek, 2011(c)).  

 

Tabell 6: Antal nedladdade fulltexter 

 

År Antal 

nedladdningar 

% ökning Antal nedladdningar, 

augusti-december 

% ökning augusti-

december 

2010 786525 14,8% (jäm 

2009) 

329718 5,6% (jäm 2009) 

2011 916697 9,6%  / 16,5%* 370355 12,3% 

*Utan systematisk nedladdning. 

 

Ökningen under höstterminen 2011 augusti-december är 12,3% och siffror för 

motsvarande period 2010 är 5,6% (Herbertsson, 2012(d)). Det innebär att ökningen 

sker i större utsträckning mot slutet av året. Ungefär 90% av Chalmers biblioteks 

elektroniska resurser finns i Summon (Forsman, 2012(b)) vilket innebär att antalet 

nedladdningar inte påverkas nämnvärt av material som eventuellt skulle saknas i 

Summons index.  

 

ProQuest får illustrera uppgången i antal nedladdade dokument. Chalmers bibliotek 

har under hösten 2010 köpt ProQuest Central som är en fulltextplattform. Den är 

enorm och erbjuder på grund av sin storlek mycket av intresse men också mycket som 

biblioteket redan har genom andra prenumerationer. (Herbertsson, 2012(b))  2010 så 

laddades 27076 fulltexter i antigen PDF- eller HTML-format ned via ProQuest 

Central. 2011 laddades 34474 fulltexter ner. Ökningen av antal nedladdningar i 

ProQuest mellan 2010 och 2011 är alltså 27,3% vilket är betydligt mer än den årliga 

ökningen totalt visar. Orsaker till detta kan vara att ProQuest Central innehåller 

mycket tidningsartiklar (dagstidningar) och att användarna kan använda Summon som 

en form av nyhetskälla (Herbertsson, 2012(b)). Skillnaden mellan olika plattformar 

kan alltså variera kraftigt. Varför en jämförelse låter sig göras är att ProQuest även 

innan ProQuest Central köptes av Chalmers bibliotek hade en annan fulltextresurs 

som återfinns i de statistiska rapporterna från 2010. 

6.3.3 Länkserver hos Chalmers bibliotek 

Chalmers biblioteks länkserver SFX visar en relativt jämn användning 2009 och 2010 

med något över 100 000 vidareklick per år (Widigson, SFX-statistik 2012, 2012(b)), 

även om en nedgång på 4% noteras mellan de två åren.  

 

Mellan 2010 och 2011 sker en markant ökning av antal vidareklick i SFX. 2010 sker 

41,8%, av de totala vidareklicken i perioden augusti-december. 2011 är motsvarande 

siffra 45,3%. En orsak till att den siffran inte är högre beror delvis på det av Summon 

kallade indexed-enhanced direct linking som införs den 20 november 2011 och 

innebär att när Summon kan direktlänka till fulltexten sker så och då registreras inte 

den sökningen via länkservern SFX (Widigson, SFX-statistik 2012, 2012(b)). 

Ovanstående siffra visar inte på någon särskilt stor förändring i sökmönster. däremot 
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visar siffrorna gällande det totala antal vidareklick på att något haft effekt på 

nyttjandet av e-resurserna. Nedan redovisas ökningen mellan åren. 

 

Tabell 7: Antal vidareklick 2010/2011 

 

År Tot. vak. % ökning/minskning augusti-december % ökning  

augusti-december 

2010 113571 – 4% (jäm 2009) 47518 2,4% (jäm 2009) 

2011 190627 67,8% 86364 81,7% 

 

De vanligaste ingångarna till SFX 2010 är utan konkurrens e-tidskriftslistan, därefter 

följt av databasen Scopus och Google Scholar med betydligt lägre siffror.  I Google 

Scholar finns möjlighet att förvälja Chalmers om studenten känner till denna funktion, 

men det är omöjligt att veta hur många som faktiskt gjort det (Widigson, 2012(a)). 

Ingången från e-tidskriftslistan har varit nedåtgående sedan 2009, medan ingången 

från Google Scholar ökat sedan 2009. 2011 sker en förändring i och med Summon, 

som svarar för 23,6% av vilken ingång vidareklicken kommer från. (Widigson, SFX-

statistik 2012, 2012(b)) 

 

Tabell 8: Ingångar till SFX  
 

År E-tidskriftslistan Google Scholar Scopus Summon 

2010 68,3% 10% 13,5% - 

2011 34,8% 8,7% 10,1% 23,6% 

 

7 Analys 

Nedan analyseras forskningsfrågorna utefter det insamlade materialet som 

presenterats ovan under punkterna 6.1-6.3. 

7.1 Vilka förändringar kan ses i nyttjandet av e-resurser på bibliotek 

som implementerat discoverytjänsten Summon? 

Eftersom Summon inte från starten 2009 haft statistik tillgänglig så har biblioteken 

fått förlita sig på siffror från andra delar av verksamheten för att ha möjlighet att dra 

slutsatser beträffande Summons effekt på bibliotekens e-resurser. Ett par viktiga 

förändringar har urskilts i denna undersökning, det gäller de bibliografiska 

databaserna och fulltextnedladdningen. 

 

I huvuddrag kan de spåras tillbaka till det Stone (2010, s. 46) listar i sin rapport som 

sätt att mäta om Summon ger valuta för pengarna. Biblioteken i undersökningen 

stämmer överens med vad han anser skulle visa på avkastning.  

 Nedgång i antal databassökningar. 

 Förändring i antal vidareklick i bibliotekens länkserver. 
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 Ökning i antal nedladdade fulltextkällor. 

 

Way (2010, s. 218) menar att dessa tre identifierade trender med en nedgång i 

användandet av databaser kombinerat med en ökning av nedladdade fulltextdokument 

tillsammans med en länkserver där användarna klickar sig vidare i större utsträckning 

kan betyda att Summon haft en dramatisk effekt på användarnas beteende gällande 

användningen av bibliotekets samlingar. Detta innebär att Chalmers bibliotek följer 

den utveckling som identifierats både hos Huddersfield bibliotek och GVSU. 

7.1.1 Förändring i antal databassökningar 

Både hos GVSU och Chalmers bibliotek visar siffrorna på en nedgång i antal 

sökningar i de bibliografiska databaserna även om minskningen av de totala antal 

sökningar hos GVSU inte är lika stor som hos Chalmers bibliotek har de flesta mindre 

databaser sett en kraftig minskning. Hos båda finns undantag från den trenden vilket 

innebär att undersökningar gällande typer av databaser och förändringar hos dem är 

relevant. Hos Chalmers bibliotek finns exempel Scopus som har ökat mellan 2010 och 

2011. Scopus är en databas med många ämnesområden (Herbertsson, 2012(b)). Hos 

GVSU har till exempel CINAHL gått mot trenden med minskade antal sökningar. 

CINAHL har ett mycket tydligt syfte och används ofta för fallbeskrivningar inom 

sjukvården. Med andra ord kan inga slutsatser dras om att det är specialiserade eller 

breda bibliografiska databaser som ökar eller minskar efter att en discoverytjänst har 

implementerats. 

 

Hos Huddersfield har antal studenter som loggar in för att få tillgång till de 

individuella databaserna minskat sedan Summon infördes 2009. Det indikerar att färre 

går direkt till databasernas egna gränssnitt för att söka information. (Pattern, 2012, s. 

52) Att denna typ av sökningar minskar ses som ett betyg på att Summon ger 

avkastning på investeringen (Stone, 2010, s. 46). Att sökningarna minskar kan också 

innebära att fler användare kommer från andra ingångar såsom Google Scholar eller 

Summon, då registreras inte sökningen i databasen (Forsman, 2012(b)).  

 

GVSU ser problem i att specialiserade databaser förlorar användare, de databaserna 

har oftast ett utvecklat sökgränssnitt och ett välutvecklat index som gör att de 

fortfarande borde vara relevanta för studenter och forskare (Way, 2010, s. 219). Hos 

Huddersfield pekar användningen på att användarna blir mindre angelägna om att 

använda en speciell källa och därmed har möjlighet upptäcka innehåll i andra källor 

än de som förevisats eller meddelats från lärare eller bibliotekarier att de ska använda. 

De finner med andra ord material via andra resurser i Summon (Pattern, 2012, s. 60). 

Forsman (2012(b)) menar också att indexering och metadata i många fall är bättre hos 

de specialiserade databaserna men att bland alla andra resurser hos biblioteken blir de 

svåra att finna. Om de används är deras gränssnitt ofta svåra att förstå för användare 

som är vana vid Google och blir då helt enkelt för komplicerade att använda 

(Forsman, 2012(b)). Detta återkopplas till Morvilles teorier om att användare som är 

vana vid att söka utifrån en sökruta och en tjänst därmed har svårt att identifiera vilka 

databaser de ska använda bland bibliotekens många ingångar (Morville, 2010, s. 37). 

Att det innebär att bibliotekens informationsarkitektur ut till användarna inte bygger 

på tjänster som speglar det sätt som användarna vill söka information på stödjer då 

Stones åsikter om att en minskning i antal sökningar i databaserna är en konfirmation 
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på att Summon ger avkastning på sin investering. Detta eftersom Summon fungerar 

utifrån en sökruta med ett intuitivt gränssnitt. 

7.1.2 Förändring i antal nedladdade fulltexter 

Hos Huddersfield framkommer att nedladdade dokument från fulltextresurserna ökar 

kraftigt med 300% (Pattern, 2012, s. 55) efter implementeringen av Summon 2009 

och till dess att siffrorna presenteras 2012.  Chalmers bibliotek och GVSU ser inte 

samma dramatiska ökning i antal nedladdade dokument. Användandet av 

fulltextkällor följde samma trend som databaserna hos GVSU, med en ökning till och 

med 2008 för att sedan börja en tillbakagång i användning januari-augusti 2009. 

Därefter kommer en dramatisk uppgång de sista fyra månaderna, alltså september-

december 2009 när Summon implementerades. (Way, 2010, s. 219) Hos Chalmers ser 

siffrorna lika ut även om uppgången inte är lika kraftig så är den större under 

höstterminen 2011 då Summon ersatt de andra sökrutorna.  

 

Trenden hos Chalmers bibliotek är en stadig uppgång sedan 2008 i antal nedladdade 

dokument. Chalmers bibliotek och GVSU ser väldigt lika ut när siffrorna jämförs. 

Antalet vidareklick i Chalmers biblioteks länkserver SFX går upp med nästan 68% 

jämfört med året innan. Siffran blir ännu högre sen Chalmers satte Summon som enda 

sökruta på sin hemsida. Men hos både Chalmers bibliotek och GVSU så matchar inte 

antalet vidareklick antal nedladdade fulltexter. Vart vidareklicken tar vägen om de 

inte leder till fulltexter är idag oklart. Chalmers bibliotek vet att de allra flesta väljer 

att klicka sig vidare till fulltexten, och att resten väljer att gå till fjärrlåneformulär, en 

citeringsdatabas eller Libris katalog (Widigson, 2012(a)). Forsman (2012(b)) menar 

att vidareklicken via SFX pekar på att användningen har ökat, fler klickar sig vidare 

till abstracts, att de sen inte laddar ner dem kan innebära att det inte riktigt var det de 

sökte och då går de helt enkelt inte vidare.  En annan orsak att användarna inte laddar 

ner är att fulltextlänken inte alltid leder direkt till fulltexten utan till en sida där 

användaren måste hitta en knapp som laddar ned artikeln i html eller pdf format. Eller 

i sämsta fall slussas användaren till tidskriftens hemsida där sökningen måste göras 

om och då har många redan gett upp (Widigson, 2012(a)).  

 

Det material som inte finns indexerat i Summon sjunker kraftigt i användning 

(Pattern, 2012, ss. 62-63), vilket beror på avtal som inte skrivits med utgivaren. Det i 

sig skapar en diskussion kring källor som inte vill låta sig indexeras i Summon. 

Biblioteken har inte råd att ha outnyttjade källor, men samtidigt tvingas utgivare in i 

avtal de kanske inte skulle medgett annars (Forsman, 2012(b)). Eftersom de 

bibliografiska sökningarna minskar så kan också fulltextindexering bli nödvändigt för 

utgivare om de fortfarande önskar ha prenumeranter bland bibliotek med 

discoverytjänster som Summon.  

 

Detta leder tankarna till Morvilles idéer om hur information behöver behandlas i en 

tid då vi har informationsöverflöd och mycket upplevs som extremt lättillgängligt via 

Google (Morville, 2010, s. 36). Om databasplattformarna och utgivarna vill att deras 

material ska vara tillgängligt så får de följa de krav som ställs av sina användare i 

form av bibliotekens användare av tjänster som ska leverera information. Att tankarna 

kring ambient findability handlar om empati för användaren och att sätta dem i fokus 

för att på så sätt kunna samexistera på Internet, där både bibliotekens tjänster och 

Google finns (Morville, 2005, s. 31). Användarna bryr sig inte om embargon gällande 
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material. Om det inte finns tillgängligt så finner de oftast annat material som är det. 

Mängden utgivningar är idag enorm och få källor eller artiklar är så unika inom ett 

ämne att användaren inte kan välja något annat. Detta stödjer vad Stone anser vara ett 

sätt att mäta effekten hos Summon, att antal nedladdade fulltexter ökar. 

7.1.3 Förändring i antal vidareklick via länkserver 

Både Chalmers bibliotek och GVSU ser en kraftig ökning i antal vidareklick, med 

81,7% respektive 180% efter Summons implementering jämfört med respektive 

föregående års siffror. Huddersfield har en 300 % -ig ökning av antal nedladdade 

dokument som till största del kommer från vidareklick från Summon, vilket måste 

innebära att vidareklicken i deras länkserver också ökat i stor omfattning. Detta trots 

att den siffran härrör från efter att Summon införde direktlänkning. 

 

Att Stone anser att ett mått på Summons effekt skulle vara en förändring eller 

eventuell nedgång i antal vidareklick (här är Stone otydlig) (Stone, 2010, s. 46) 

stämmer inte med något av de undersökta biblioteken. Snarare tyder en ökning hos 

alla tre eventuellt på att användarna i större utsträckning nyttjar bibliotekens resurser 

(Forsman, 2012(b)). Från Huddersfield rapporteras en ökning av totala antal studenter 

som använder bibliotekets e-resurser (Pattern, 2012, s. 51). Eventuellt kunde Stones 

åsikt angående vidareklicken via länkservern stämt om rapporten varit författad efter 

att direktlänkning infördes av Summon, men så är inte fallet. Summon har en förvald 

inställning gällande vilka resurser som ska visas först i resultatlistan (detta kan 

biblioteken själva ändra på), där kommer ProQuest Central, som är en fulltext resurs 

med direktlänkning först, och den är mycket omfattande i fråga om antal fulltexter. 

Den skulle eventuellt kunna påverka antal vidareklick via bibliotekens länkserver och 

få dem att sjunka. 

 

Att antal vidareklick ökar efter att Summon blir den centrala ingången på hemsidan 

gäller för både GVSU och Chalmers bibliotek (siffror från Huddersfield finns inte 

tillgängliga). En skillnad hos Chalmers biblioteks siffror i jämförelse med GVSU är 

att Summon införde direktlänkning i november 2011. Detta innebär att Chalmers 

biblioteks länkserver SFX inte registrerar alla vidareklick utan att siffran för de som 

går vidare efter sin sökning i själva verket är ännu högre. Att biblioteken bör sträva 

efter en strömlinjeformning (Breeding, 2010, s. 32) motverkas något av att 

länkservrar fortfarande är nödvändiga och kommer så vara inom en överskådlig 

framtid. Att mäta antal vidareklick kan också i liknande utvärderingar få mindre 

utrymme då Summon numer har statistik tillgänglig för biblioteken och ju mer 

direktlänkar som införs desto mindre vidareklick kommer att registreras.  

8 Reflektioner och implikationer för biblioteken 

Den generella trenden pekar nedåt för de bibliografiska databaserna, det kan tyda på 

att Summon har förändrat sättet att söka information bland bibliotekets resurser. Att 

användarna kan använda facetter i Summon för att ställa in att man enbart önskar 

fulltext kan vara en förklaring till varför användningen minskar (Herbertsson, 

2012(b)). Om det är en okunskap om vad bibliografiska databaser ger för resultat eller 

att dessa databaser helt enkelt inte ger användarna vad de vill ha är oklart och behöver 

undersökas närmare. Forsman (Forsman, 2012(b)) menar att Summon har metadata 
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om innehåll i till exempel referensdatabaserna och funderar över varför då biblioteken 

prenumerera på dem? Way (2010, s. 219) vill att biblioteken utvecklar sätt att få 

användarna att förstå syftet med dessa databaser medan Forsman (Forsman, 2012(b)) 

anser att det är upp till användarna att bestämma genom att undersöka om resurserna 

används eller ej? Om de inte används så ska inte biblioteken ha dem kvar. När 

användaren slutar studera eller forska så har de inte tillgång till dessa databaser 

eftersom de kräver autentisering. Summon däremot är öppet att söka i även om allt 

inte kan visas i resultatlistan på grund av olika avtal med utgivare. En orsak för 

biblioteken att överväga att ha kvar specialiserade databaser kan vara att de har 

specialverktyg och ett väldigt tydligt syfte (Forsman, 2012(b)). Att Summon föreslår 

specialiserade databaser i sitt gränssnitt efter en sökfråga är ett bra sätt att få 

användarna att uppmärksamma dem eftersom specialfunktioner inte integreras på 

något bra sätt i discoverytjänsterna (Vaughan, 2011, s. 52).  

 

Att användarna söker fulltexter visar siffrorna från alla tre bibliotek i denna 

undersökning. Man kanske till och med kan säga att det förutsätts av användarna att 

det finns tillgång till det. Utan tillgång till fulltexten menar Law (2009, s. 5) att det i 

princip är meningslöst för användaren att söka efter resursen i fråga. Att detta speglas 

i hur bibliotekens resurser används efter implementeringen av Summon förstärker 

hans argument. En viktig aspekt är att om ProQuest Central innehåller en länk till 

fulltexten på den post man söker så visar inte Summon samma bibliografiska post i 

resultatlistan (Forsman, 2012(b)), det innebär att användaren inte har möjlighet att 

välja den. Att det är en anledning till varför ProQuest (databasplattformen) minskat 

hos Chalmers bibliotek är troligt, och kan också vara en av anledningarna till varför 

databassökningarna går ner hos alla biblioteken i denna undersökning. En annan 

reflexion bör vara vad som sker med en citeringsdatabas som Web of Science, 

försvinner den i Summons rankning på grund av att den inte länkar till fulltexter trots 

att den har ett tydligt syfte och utvecklat gränssnitt? Denna fråga behöver antagligen 

vidareutvecklas och undersökas vidare.  

 

De bibliotek som figurerar i denna undersökning har alla satt Summon som ensam 

sökruta på sina hemsidor och blir då den mest troliga ingången användarna nyttjar för 

att nå bibliotekets resurser. Att biblioteken diskuterar vart discoverytjänsterna passar 

in bland bibliotekens resurser är strategiskt viktigt (Luther & Kelly, 2011, s. 70) och 

ett sätt att göra plats för mer än en ingång till resurserna, speciellt när biblioteken kan 

se vad som faktiskt händer efter implementering. För att uppfylla krav på ambient 

findability behövs alltid flera sätt att kunna återfinna information inom en och samma 

tjänst (Morville, 2010, s. 34), men det innebär att det också finns ett rätt och fel sätt 

att göra det på och flera sökrutor är inte svaret. Att ingångar till bibliotekens resurser 

fördelas annorlunda efter implementeringen av Summon har denna uppsats visat och 

det är ingen överraskning, men att fundera närmare och titta mer på siffror som visar 

på vilka olika ingångar som används för att söka information är intressant. Hos 

Chalmers bibliotek tappar Google Scholar minst till Summon, och det säger något om 

användarnas sätt att söka och om deras sätt att röra sig kring informationsförmedlande 

tjänster på Internet.  

 

Att det finna alternativa sätt att anskaffa information får biblioteken inte glömma. 

Tekniken finns men hur vi vill arbeta med den är en fråga som fortfarande är 

obesvarad (Morville, 2010, s. 36). När Google kom skapades ett helt nytt sätt att söka 

information och att Google slagit genom är inte en slump utan ett symptom på att det 
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fungerar så som användaren vill ha det (Woods, 2010, s. 141). Detta såg Breeding 

(2005, s. 29) redan 2005 och menade att biblioteken var tvungna att jobba aktivt med 

dessa frågor eftersom Google då var på väg in på något som biblioteken ansåg vara 

deras område. Med Google blev ämnessökningar ointressanta, att behöva leta reda på 

vilken sökmotor eller databas som lämpade sig för ett givet ämne kom att upplevas 

som tidsödande jämfört med Google som genom sin indexering, massa av information 

och relevansrankning helt enkelt konkurrerade ut nischade sökalternativ (Forsman, 

2012(b)).  

 

Att Google har fått styra användarnas förväntningar på hur information kan sökas och 

presenteras har gjort att biblioteken fått sätta användarna i fokus på ett annat sätt. Det 

handlar om mer än att hjälpa användarna navigera i olika gränssnitt och lära dem 

besluta vilken källa som är mest lämpad beroende på vilken information användaren 

söker (Law, 2009, s. 6). Att bibliotek kan utnyttja andra värden än bara det lösa 

begreppet användarvänlighet borde bli vanligare när bibliotek utvärderar sina 

användares behov. Ett exempel är Morvilles (2010, s. 34) sju kvalitéer som 

presenteras under avsnittet Teori. I och med att Google och Google Scholar finns i 

samma utrymme som biblioteken så ser inte användaren syftet med att lära sig hur 

olika databaser fungerar i form av facetter, relevansrankning med mera som dessutom 

skiljer sig åt i olika gränssnitt (Law, 2009, s. 3). Att användarna inte lär sig hur man 

söker i olika resurser med olika gränssnitt tyder också på att det finns ett ointresse 

från användaren att använda den typen av resurser (Woods, 2010, s. 141) eftersom det 

då uppenbarligen finns andra ingångar att finna det som eftersöks.  

 

Att det finns skillnader i hur resurserna används mellan till exempel discipliner och 

för den delen enskilda forskare eller lärare är också viktigt att ta hänsyn till från 

bibliotekets sida. Att Summon genererar många resultat uppskattar vissa eftersom de 

då har möjlighet att finna nytt material, medan andra föredrar sina gamla gränssnitt 

om de behärskar dess sökmetodik (Luther & Kelly, 2011, s. 70). Den slutsatsen finner 

jag gammalmodig då Summon med hjälp av facetten ämnesord kan begränsa antal 

träffar mycket effektivt. Det tyder snarare på att användare vill ha minsta möjliga 

motstånd och gärna använder de som de är vana vid. Att användare tycker det är 

jobbigt med många träffar kanske snarare tyder på att användarna söker i Summon 

såsom de söker i Google och eventuellt inte kan eller vill använda facetterna. Att 

bibliotek ser Summon som ett verktyg som i första hand ska användas för att skaffa 

sig översikt över ett ämne (Ljung, 2011(b)) eller hjälpa användare som inte vet vad 

den letar efter (Luther & Kelly, 2011, s. 69) förminskar i mitt tycke de väl utvecklade 

facetter som Summon har och som i sig har en förmågan att ringa in det ämne som 

användaren ämnar undersöka. Vi lever i ett samhälle med informationsöverflöd, hur 

duktig du än är på olika metoder för att söka så finns det alltid mer att upptäcka. 

Därför blir det viktigare att kunna bedöma källor och identifiera sitt eget 

informationsbehov än att koncentrera sig på var man ska leta efter informationen.  

 

För att komma till rätta med hur användarna ska instrueras att söka i Summon så bör 

utbildningsavdelningarna på biblioteken se över hur de arbetar med sina användare. 

Bibliotekens roll gällande användarundervisning kommer att förändras och gå mer 

emot att lära ut basfärdigheter i informationskompetens, exempel på det är kunskaper 

i att referera och värdera källor. Kvar kommer nischade utbildningar hos vissa 

grupper med speciella informationsbehov finnas (Forsman, 2012(b)), detta istället för 

att som idag förevisa hur olika databasers gränssnitt fungerar (Stone, 2010, s. 49) 
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vilket verkar vara en samstämmig slutsats hos de bibliotek jag undersökt. Detta borde 

också speglas i utbildningar av bibliotekarier och informationsvetare. Det går inte att 

komma från att Summon genererar många träffar i resultatlistan och med en sådan 

tjänst är inte problemet att finna information utan att ha kunskap om att finna rätt 

information (Luther & Kelly, 2011, s. 67) och sedan få användarna att kritiskt fundera 

över vad de funnit istället för hur de funnit det (Luther & Kelly, 2011, s. 70). 

 

Utgivare är medvetna om att bibliotek använder vidareklick för att mäta användning 

av resurser. Om en källa är oanvänd så kommer inte prenumerationen förlängas vare 

sig det är tuffa ekonomiska tider eller inte. Det innebär att allt fler kommer vilja ingå i 

discoverytjänsternas index som byggs upp av ett fåtal aktörer på marknaden 

(Vaughan, 2011, s. 49). Ju fler bibliotek som implementerar discoverytjänster ju fler 

avtal kommer aktörerna skriva med utgivare eftersom biblioteken förväntar sig att de 

ska finnas i dessa index (Luther & Kelly, 2011, s. 67). Nästa tanke blir då om 

tjänsterna kommer påverka inköp? Om biblioteken ser att resurser som inte finns i 

indexen är outnyttjade, blir det så att de helt enkelt inte kommer köpas (Luther & 

Kelly, 2011, s. 70)?  

 

Det finns också andra frågor för utgivarna att fundera över, till exempel deras 

metadata. Att höja kvaliteten och skapa berikat material till sin metadata är viktigt om 

utgivaren önskar göra sitt material återträffbart i indexen (Luther & Kelly, 2011, s. 

70). Om utvecklingen fortsätter att följa Google så är steget inte långt till att utgivare 

plötsligt kan befinna sig i en tävling om att hamna högt på resultatlistans första sida. 

Kan länkning och någon form av socialrankning bli viktigt i framtiden (Luther & 

Kelly, 2011, s. 70)? Om en student kan se att en klasskamrat har ”gillat” artikeln i 

fråga kan det leda till mycket. Just det sociala sättet att dela och förmedla information 

har inget med bibliotekens vara eller inte i de sociala tjänsterna på Internet, utan om 

teknikerna bakom de sociala medierna och vad de gör med användarna och deras 

vanor.  

 

Att vidareklicken har ökat via bibliotekens länkserver hos alla bibliotek i denna 

uppsats går egentligen emot vad Graham Stone anser vara sätt att utvärdera om 

Summon är en god investering eller ej. Om jag tolkar Stone rätt så menar han att en 

minskning i antal vidareklick skulle vara ett sätt att se detta. Jag sluter mig nästan till 

att Stone uttryckt sig fel eller klumpigt i sin artikel. Att han egentligen menar att en 

förändring i vidareklick kan visa på hur tjänsten påverkar e-resurserna. Hos GVSU 

och Chalmers bibliotek finns en stor ökning av antal vidareklick och hos Huddersfield 

visar Dave Pattern att antal studenter som använder de elektroniska resurserna ökar. 

Jag sluter mig till att alla dessa ökade vidareklick hos GVSU och Chalmers bibliotek 

tyder på samma sak, att användningen av bibliotekens e-resurser har ökat totalt sett 

sedan implementeringen av discoverytjänsten Summon.  

9 Diskussion 

När en utvärdering utförs ska resultat, effekter och konsekvenser av den genomförda 

förändringen begrundas (Lundahl & Skärvad, 1982, s. 108). Hittills i denna uppsats 

har resultat och effekter och i någon mån även konsekvenser presenterats och 

diskuterats. Att det kan ha funnits en rädsla från bibliotekets sida att Internet skulle 

göra bibliotekarier av alla, kan ta sig i uttryck att ju mer intuitiva och lätta bibliotekets 

tjänster är, desto mindre behövs traditionell sökhjälp och en del av bibliotekariers 
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expertis kan gå förlorad. Men att inte gå i förgrunden i denna utveckling kan betyda 

att användarna helt enkelt väljer andra källor till sina informationsbehov som bättre 

svarar på deras krav på lättillgänglighet, snabbhet och en förmåga att leverera det 

resultat som efterfrågas. Biblioteken har inte längre monopol på att förmedla 

information. 

 

Denna uppsats startar med en tanke kring hur Google och Google Scholar förändrar 

bibliotekens användare och nästan över en natt gjorde bibliotekens sätt att 

tillgängliggöra sina samlingar omoderna. Google nämns ofta tillsammans med 

bibliotek och under min utbildning har jag fått frågan om varför bibliotek behövs, allt 

finns ju ändå på Google. Bibliotekarier kan himla med ögonen åt den okunskapen 

men det gör den inte mindre verklig. I en av artiklarna jag läst inför arbetet med denna 

uppsats stod det att bibliotekarier kan skrika sig hesa om att bibliotekets resurser är 

bättre än det som presenteras i Google men det förhindrar ändå inte att Google 

fortsätter in i bibliotekens domäner, till exempel med deras bokprojekt.  

 

Varför är Google så bra då? Svaret på den frågan är självklart väldigt komplex men 

ett enkelt svar är att den fungerar som användaren och levererar en tjänst som lyckats 

bli så självklart att det sätter normen för alla andra. Eftersom Google är många 

användares utgångspunkt så föreslår jag att biblioteken istället ser en möjlighet. Att 

till exempel under utbildningstillfällen eller sökhjälp-sessioner diskutera hur Googles 

tjänster kan användas på lämpligast sätt, till exempel genom att användare av Google 

Scholar faktiskt kan välja sitt lärosäte som värde och därmed nå material som 

biblioteket prenumererar på. Det vore att möta sina användare och ge dem en ingång 

till resurserna som de föredrar att använda och det är kanske det viktigaste arbete 

biblioteken har framför sig i en tid då information finns i överflöd.  

 

Om användaren vant sig vid att den information de söker skall finnas i ett och samma 

gränssnitt som snabbt levererar ett relevansrankat resultat genom att använda Google i 

sin vardag borde biblioteken identifierat detta och snabbt följt efter. Man kan ha 

åsikter om utvecklingen gått snabbt eller ej men i vilket fall har det nu hänt genom att 

webscale discoverytjänster skapats utifrån användarens behov. Utvecklingen och 

reflektionen över hur användarna nyttjar resurserna fortsätter och att anpassa sin 

verksamhet efter vad som händer med bibliotekets samlingar när de samlas i 

centraliserade index är viktigt att följa upp. Förblir resurserna outnyttjade eller leder 

denna nya typ av presentation av samlingarna till att biblioteken kan hävda sig i 

konkurrensen som upplevs från Google. Precis som Breeding konstaterade 2010 så 

verkar konceptet attraktivt eftersom det efterliknar något som biblioteken vet 

fungerar, men det är bara genom erfarenhet från bibliotekens användare som 

tjänsterna kommer visa om de är framgångsrika eller inte (Breeding, 2010, s. 34). 

 

Om det är tankarna bakom ambient findability som ligger till grund för webscale 

discovery vet jag inte, men för mig är det tydligt att de har samma typ av idé i 

bakgrunden och framförallt samma typ av målsättning med hur de vill att information 

ska samlas och presenteras för användarna. Morville trycker på empati för användaren 

(2005, s. 31). Empati anspelar på en förmåga att känna med andra. Att sätta ett sådant 

begrepp i centrum för hur man utvecklar ett informationslandskap i en organisation 

tror jag kan ha ganska dramatiska konsekvenser på hur man värderar olika resursers 

förmåga att leverera det som eftersöks. Jag tänker tillbaka på att jag någonstans läste 
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att Morville ansåg att man skulle vara modig, och jag undrar om han inte menade att 

det krävs mod för att ha empati.  

9.1 Vidare forskning 

Att målet för discoverytjänsterna är att användaren ska finna och få levererat relevant 

innehåll på ett lätt och intuitivt sätt (Vaughan, 2011, s. 48) känns helt rätt i tiden och i 

linje med Peter Morvilles tankar kring hur bibliotek bör presentera sina samlingar för 

sina användare. Om Summon eller någon annat discoverytjänst uppfyller de målen 

har inte varit denna uppsats fokus. Däremot kan det finnas en fara i att anta att det 

skulle vara så. Leverantörerna av tjänsterna tycker ofta att de är så bra och intuitiva att 

inga instruktioner krävs (Vaughan, 2011, s. 52) vilket jag inte håller med om. Att till 

exempel undersöka Summon utifrån Morvilles sju kvalitéer skulle ge ytterligare 

dimensioner åt forskningen kring discovery.  

 

Fortsatt utvärdering av förändringar i bibliotekens resurser är viktigt, det finns andra 

typer av resurser att titta på än de som använts i denna undersökning, till exempel e-

böcker och monografier och att veta vad som sker med andra typer av media borde 

vara av intresse. Att titta på andra tjänster än Summon för att undersöka om andra har 

samma effekt skulle också vara en intressant utgångspunkt, eventuellt som 

jämförande undersökning. Att fortsätta med den typen av undersökningar kommer att 

visa vilka resurser som användarna önskar och vilka som blir mindre viktiga i 

framtiden, inte minst efter att personalisering kommer bli aktuellt. Vad sker med 

användarna och nyttjandet av resurserna efter att Summon kommer kunna identifiera 

dem och därmed ta beslut vilka resultat som skall visas baserat på tidigare 

undersökningar kommer bli aktuellt för biblioteken att diskutera, men klart är att 

användaren själv kommer kunna välja mellan att logga in till sitt eget konto alternativt 

välja att inte göra det och då inte påverka sökningen utifrån tidigare val. 

 

Ett annat spår i den fortsatta forskningen om discovery är användarupplevelsen av 

tjänsterna. Det är för användarna biblioteken tillgängliggör sina samlingar, och det är 

användarna som ska nyttja resurserna. Inte minst så byggs tjänsterna med användaren 

i fokus och inte biblioteken. De rapporter jag tagit del av gällande 

användarupplevelsen har i stort sett varit positiva, men med viktiga aspekter på 

förbättringar och åsikter om tillkortakommanden i Summon. I Darthmouths (Serials 

Solutions, 2009, s. 7) rapport listas en rad förbättringsförslag på funktioner som finns 

i andra sökgränssnitt men som saknas i Summon. Att ta reda på hur användarna 

interagerar med tjänsterna är viktigt för vidareutvecklingen både från leverantörernas 

och bibliotekens sida. Med det sagt så är medvetenhet kring att discoverytjänsterna 

fortfarande är väldigt nya på marknaden viktigt. De förändras ständigt och 

utvecklingen går otroligt snabbt både i fråga om omfång på index, förändringar i 

gränssnitt, utveckling av nya förmågor och verktyg (Vaughan, 2011, s. 10). Detta 

innebär att utvärderingar av tjänsterna snabbt blir daterade. 

 

Utgångspunkten vem som äger samlingen när det inte är biblioteket som äger indexet 

och dess metadata är också ett föremål för vidare undersökning, Chalmers bibliotek 

fastställer att de strävar efter ägande och möjlighet till obegränsad användning av sina 

samlingar (Forsman, 2012(a), s. 9). Samt att Chalmers bibliotek strävar efter att 

samlingen ska bestå av material som är fritt tillgängligt under till exempel Open 
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Access eller Public Domain licenser (Forsman, 2012(a), s. 6). Detta i sig innebär att 

samlingarna idag består av ämnesområden som inte tillhör Chalmers biblioteks 

prioriterade. Att biblioteket väljer att inkorporera sådana informationsresurser innebär 

att det finns delar i samlingen som inte licensieras eller ägs av Chalmers men som 

finns fritt tillgängliga och då anses vara del av Chalmers bestånd (Forsman, 2012(a), 

s. 6). Att också fundera över hur bibliotekets inköp påverkas av discoverytjänster är 

en fråga som snabbt berörts i denna uppsats som också bör uppmärksammas. 

 

Att undersöka hur bibliotekarier påverkas av de nya tjänsterna och vad som händer 

med deras arbetsmetoder när en ny tjänst träder in bland de mer traditionella har 

också uppmärksammats. Det finns ett par rapporter, men att undersöka hur 

bibliotekarier genomför referenssamtal med utgångspunkt i en discoverytjänst eller 

hur bibliotekens undervisningsavdelningar får anpassa sin verksamhet efter dessa nya 

tjänster är intressant. Det är inte första gången biblioteken anpassar sig efter den 

tekniska utvecklingen i sin omvärld och helt säkert inte sista. 

9.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att fastställa om någon förändring skett över tid efter att 

Chalmers bibliotek implementerade discoverytjänsten Summon med utgångspunkt i 

två andra liknande utvärderingar utförda med samma syfte. Att alla tre bibliotek ser 

samma utveckling gällande hur användarna nyttjar bibliografiska databaser och 

fulltextkällor samt en ökning av antal vidareklick som registreras via länkservern efter 

implementeringen indikerar att Summon har haft effekt på hur resurserna används. 

Men det behövs vidare forskning för att undersöka om denna förändring ytterligare 

förstärks eller om andra yttre och inre faktorer påverkar utvecklingen i andra 

riktningar. Det finns indikatorer på att alla bibliotek inte ser samma utveckling som 

presenterats i denna uppsats och det tyder på att discoverability inte enbart styrs av 

tekniska landvinningar vilket jag försökt visa genom att tankarna kring ambient 

findability fungerat som teoretisk bakgrund i uppsatsen. Att låta användarna vara i 

fokus och utförligt undersöka samt följa upp hur de nyttjar bibliotekens resurser när 

bibliotek planerar hur deras information skall presenteras borde vara centrala frågor 

att diskutera. Det är min åsikt att med hjälp av den typen av undersökningar kan 

teknik som finns tillgänglig nyttjas på bästa sätt. 

 

Gällande Chalmers bibliotek framträder en vilja och en förståelse för att dagens 

beståndsbyggande genomgått en stor förändring. Att mängden information ständigt 

ökar och blir tillgänglig i elektroniskt format vilket innebär omedelbar publicering 

och därmed tillgängligt omgående. Att de elektroniska dokumenten är bundna av 

olika licenser och användarvillkor innebär att biblioteken måste, precis som Chalmers 

gjort, definiera principer för hur man önskar arbeta med elektroniska media på längre 

sikt. Att sätta sina användare i fokus för hur hela biblioteket arbetar är centralt för att 

få behålla användare och försäkra sig om att de fortsätter använda biblioteken resurser 

i en omvärld som drivs av snabb utveckling och en vilja att förmedla information på 

det sätt användaren önskar. 
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Bilaga 1 

 

Lars-Håkan Herbertsson 

1) Upplever du någon skillnad sedan Summon infördes? 

2) Har du någon uppfattning om andra källor nyttjas mer än tidigare och om ngn 

nyttjas mindre än tidigare? 

3) Förklara gärna hur stukturerna hos leverantörerna ser ut. Hur "samlar de" ihop sitt 

material. 

4) Vad tror du är orsakerna till att antalet fulltext nedladdningar ökat? 

5) Vad tror du är orsaken till att sökningar i bibliografiska databaser gått ner? 

 

Bilaga 2 

 

Marie Widigson 

1) Påverkas antaganden man kan göra i siffrorna hos SFX av att Summon införde 

direkt-länkning? Jag tänker i det närmsta på jämförandet med GVSU, då fanns ingen 

direktlänkning i Summon när den utvärderingen genomfördes. 

2) Syns systematisk/otillåten nedladdning i dina siffror? 

3) Upplever du att vissa materialtyper ökat sen Summon infördes? 

4) Är siffrorna jämförbara 2010 och 2011 eller finns skillnader i hur ni mäter? 

 

Bilaga 3 

 

Daniel Forsman 

1) Orsaker kring att databasanv gick ner redan innan Summon implementerades 2009 

hos GVSU?  

2)Vad innebär det att SFX vidareklick gått upp så mycket men antalet nedladdade 

fulltext dokument?  

3)Vart tar alla vidareklick vägen? 

4)Varför tappar databaserna? 

5)Driver sökmönster upp ProQuest? 

6)Varför har inte Chalmers sett samma ökning i nedladdade dokument. 

7)Ser du problem i att specialiserade databaser förlorar användare? 
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Bilaga 4 

 

SAMMANFATTNING GVSU, siffrorna finns att i rapporten The Impact of Web-

scale Discovery on the Use of a Library Collection av Doug Way: 

Tot:    2008  2009  % 

VK databaser   137412 206545 50 

VK artikelsaml.  131054 156531 19   

Fulltext ned.   469844 490344 4,3 

 

September-december:  2008  2009  % 

VK databaser   47766  134155 180 

VK artikelsaml.  51605  81722  58 

Fulltext ned.   199911 229049 14,5 

 

Sökningar i databaser: 

    2008  2009  % 

    1012201 1018716 0,6 

September-december  369607 405859 1,5 

Bilaga 5 

 

CHALMERS 

Totala antal unika studenter som använder e-resurser. 

 

SAMMANFATTNING 

FULLTEXTNEDLADDNINGAR: 

2010  2011 databaser 20122 seriella  tot 2011 % 

786525 69732   84965   916697 ök 16,5 

 

systematisk nedladdning 2010: 90638 

        2009-2010 14,8 

        2008-2009 24,8 

Chalmers tot siffror: 

2008  2009  2010  2011  % 

585572 731133 839515 920578 9,6 

 

augusti    48734  54364  55873 

september   68839  75260  84790 

oktober   73318  69822  78863 

november   70914  76999  88561 

december   50368  53273  62268 

TOT    312173 329718 370355 
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SAMMANFATTNING 

VIDAREKlICK: 

 2010  2011  %  (2009) 

augusti  7223  11157 

september 11346  23387 

oktober 10813  20595 

november 10822  20004 

december 7314  11221 

tot:  47518  86364  81,7  46387 

tot hela år: 113571 190627 67,8  118087 

 

VK upp: 77056. 

 

SAMMANFATTNING GATEWAYS/INGÅNGAR: 

 e-tids  google sc summon 

2009-2010 -0,11  0.34 

2010-2011 -0,14  0,44   

VK 2011 0,348  0,087  0,236 

 

 

SAMMANFATTNING BIBLIOGRAFISKA DATABASER: 

  2010  2011  % 

augusti  41483  29206 

september 69148  34575 

oktober 62604  34425 

november 65650  36857 

december 40588  28949 

tot:  279473 164012 -41,3 

tot 2010: 758316 516792 -31,7 

 

 

  tot 2010 tot 2011 % 

CSA/PQ 174116 132319 -24  

SCOPUS 102584 108320 5 

WofS  219584 156861 -28,5 

 

ProQuest framtagna fulltextdok: 

  2010  2011  % 

tot  34474  27076  27,3 

 


