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Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how students at 

Högskolan i Borås experience the web-scale discovery service 

Summon, based on the theoretical model of “The Five Dimensions 

of Usability”, defined by Whitney Quesenbery. The study aims to 

answer the following research questions: How do the students 

execute search assignments in the Summon interface? How 

intuitive and easy to navigate is the system from a user 

perspective? What are the students’ opinions about Summon, 

regarding usability? 

 

Five students with varying information seeking skills are asked to 

perform search assignments during controlled observation, 

followed by semi-structured interviews. Our findings are presented 

in the context of previous research and show correspondence with 

the results of related studies. Our results show that users are 

comfortable in navigating the Summon interface, but that more 

user education is desirable for them to be able to fully take 

advantage of the service provided. 
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1 Inledning 
 

Att söka information är idag inte bara något studenter gör i samband med studier, utan 

det har blivit en naturlig del av vår vardag. Söktjänster som Google har medfört att 

informationssökning inte längre är något som är förbehållet en yrkeskår av 

informationskompetenta, utan det är snarare en grundförutsättning för att navigera i 

samhället (Abrahamsson & Berg 2007, s.11). För studenten finns dessutom ytterligare 

en aspekt; för att framgångsrikt kunna genomföra studierna är goda kunskaper om 

informationssökning ett måste. 

 

Att informationssökning numer är en så basal syssla, där Google har lyckats få sin 

produkt att i folkmun förvandlas till ett verb - att googla har blivit synonymt med att 

söka information via Internet - har medfört att studenterna även ställer högre krav på 

enkel och smidig åtkomst till de resurser biblioteken erbjuder. Inom biblioteksvärlden är 

det således viktigt att kunna ligga i framkant och erbjuda så användartillvända tjänster 

som möjligt, då även skiftet från tryckt media till e-resurser ställer nya krav på 

söktjänsterna. 

 

Bibliotek och läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås införde under hösten 2011 

den nya discoverytjänsten Summon, vilken möjliggör att man i ett enda sökfält kan söka 

igenom större delen av bibliotekets utbud - alltifrån poster i databaser till tidskrifter och 

bibliotekskatalog. Målet är att kunna erbjuda studenterna ett sökverktyg som i mångt 

och mycket ger en Google-artad sökupplevelse. 

 

Om informationssökningen via bibliotekets webbplats blir ett naturligt och intuitivt 

inslag i studenternas utbildning, kanske det äntligen finns grund att motbevisa Roy 

Tennants underfundiga tes från 2001: 

 

”Only librarians like to search, everyone else likes to find”. 

 

 

2 Problemformulering och avgränsning 
 

Användarstudier är vanligt förekommande inom forskningsområdet Biblioteks- och 

informationsvetenskap (Abrahamsson & Berg 2007). I syfte att utvärdera hur väl ett 

system svarar mot användarnas krav och behov, finns möjlighet att genomföra olika 

typer av usabilitystudier (Madan & Dubey 2012). Usability förklaras i avsnitt 5.1. 

 

För att biblioteken ska ha möjlighet att förbättra systemen är det otroligt viktigt att få 

input från användarna, men det är tyvärr generellt svårt att få användare att spontant 

engagera sig och det är oftast först när något inte fungerar som åsikter framförs 

(Arvidsson 2012-03-01). Då Summon är ett relativt nytt sökverktyg, finns få 

användarundersökningar att tillgå och det formulär (Tyck till) som finns på BLR:s 

hemsida hade i februari 2012 inte genererat ett enda svar (ibid.).  
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I vår kandidatuppsats undersöker vi hur studenterna använder och vad de har för tankar 

kring BLR:s nya sökverktyg Summon. Vi studerar sökprocessen, genom de 

sökuppgifter vi konstruerat, för att se hur användartillvänd tjänsten är och analyserar 

resultaten utifrån teorier kring usability. Studien är alltså inte ämnad att vara en 

utvärdering av de enskilda studenternas informationskompetens. 

 

 

3 Syfte & forskningsfrågor 
 

Vi studerar söktjänsten Summon ur ett användarperspektiv, i syfte att utröna hur BLR:s 

målsättning, om en tydlig överblick över bibliotekets utbud samt snabba och smidiga 

sökningar, överensstämmer med hur tjänsten faktiskt används och hur studenterna 

upplever den. Vi undersöker även huruvida studenterna anser sig äga tillräcklig kunskap 

om Summon för att erhålla tillfredsställande sökresultat. 

 

 Hur går studenterna tillväga när de utför ålagda sökningar i Summon? 

 Hur intuitivt och lättnavigerat är systemet utifrån ett användarperspektiv? 

 Vad anser studenterna om Summons användbarhet? 

 

 

4 Bakgrund 
 

Summon ägs av företaget Serials Solutions
1
, vilket ursprungligen bildades av en grupp 

bibliotekarier, då under namnet Aqua Browser. Enligt företagets egen 

produktbeskrivning, är Summon tänkt att vara en helt ny form av söktjänst, där 

bibliotekens bredd och stora utbud manifesteras i en enda sökruta (Serials Solutions 

2012). 

 

4.1 Summon – en discoveryplattform 
 

Discoveryplattformar fungerar som ett enda stort index, där all metadata från 

bibliotekets resurser samlas och blir simultant sökbar. Alla databaser söks igenom som 

en bas (Arvidsson 2012-03-01), vilket är en stor skillnad mot tidigare system, som 

använde sig av s.k. federated search. Denna teknik, som Summons föregångare på BLR, 

Samsök, baserades på, innebar att man behövde gå via många olika sökgränssnitt för att 

täcka in sökningen. Detta gjorde sökningarna tidsödande och ofta svårtillgängliga för 

användarna (Woods 2010, s. 143). 

 

Enligt Daniel Forsman (2012-04-12), avdelningschef för avdelningen 

Informationsresurser och tillgängliggörande vid Chalmers bibliotek, finns det fyra 

egenskaper som framförallt kännetecknar discoverysystem: 

 

 De består av ett index, där allt innehåll är samlat 

 Sökningarna utförs från en enda ruta av Google-karaktär 

 Målet är att leverera det eftersökta 

 Flexibilitet 

                                                 
1
 http://www.serialssolutions.com/en 
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Andelen e-material på svenska akademiska bibliotek ökar lavinartat och Summon ger 

möjlighet till fulltextsökningar. Fulltextindexering förväntas kunna få enorma effekter 

på vårt sökbeteende, vilket diskuteras i framtiden kunna leda till att ämnesord och 

klassifikation i många fall blir överflödigt (Forsman 2012-04-12). 

 

Liksom i de flesta andra sökverktyg och databaser ges användaren två val: Enkel eller 

Utökad sökning. Sökresultatet presenteras i en träfflista, där man med hjälp av facetter 

successivt kan avgränsa sökningen (se Fig. 1). En facett kan i teorin inkludera all 

metadata som finns kopplad till posten (Fagan 2010, s. 58). Undersökningar har visat att 

söktjänster som erbjuder facetterad sökning resulterar i effektivare 

informationsåterfinning, med nöjdare användare som resultat (ibid., s. 62). Summon 

föreslår ofta separata databaser, som svarar mot användarens sökningar, och ger även 

ibland förslag på alternativa söktermer, i form av ”Menade du”. 

 

 

 
 

Fig. 1. Enkel sökning i Summon, där ett antal avgränsningar utförts, via facetter. 

 

 

Systemet stöder i dagsläget inte användargenererad data, men varje användarbibliotek 

kan programmera sitt egna gränssnitt och lägga in de parametrar som är önskvärda. 

Summon är öppnare gentemot alla användare, då inloggning ej krävs förrän resursen ska 

hämtas/laddas ned i fulltext. Detta innebär att själva sökningarna är fria och åtkomliga 

för alla (Arvidsson 2012-03-01). 

 

Den stora ökningen av e-material på biblioteken har medfört ett behov av nytänkande 

kring informationsstrukturer. Biblioteken äger inte längre merparten av sina resurser, 

utan data flödar ständigt in och ut ur systemet, bland annat på grund av att 

abonnemangsvillkoren skiljer sig mellan olika förlag. Summon är konstruerat för att 

kunna anpassas till detta, då varje utvecklingsfas endast pågår under tre veckor 

(Forsman 2012-04-12). 
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I Sverige har 10 bibliotek
2
, som tecknat avtal om Summon, skapat en gemensam 

användargrupp. De träffas två gånger per år för att diskutera användningen av Summon 

– dels gällande tekniska frågor och dels utifrån ett användarperspektiv. Genom att flera 

bibliotek går samman och utvärderar gemensamma erfarenheter av Summon, är 

förhoppningen att de förbättringsförslag som sammanställs och vidarebefordras till 

Serials Solutions erhåller större tyngd (Arvidsson 2012-03-06). 

 

 

4.2 Summon på BLR 
  

BLR:s primära målgrupp är, som tidigare nämnts, studenterna. Varje år inhandlas e-

resurser för 4-5 miljoner kronor, vilket medför att det är viktigt att de 

informationsresurser som finns till fullo utnyttjas av användarna. Förhoppningen från 

bibliotekets sida är att användarna ska få en tydligare överblick över bibliotekets utbud 

samt att sökningarna ska gå snabbare och smidigare än tidigare. Det handlar också om 

att kunna erbjuda användare ny teknologi samt ett intuitivt gränssnitt där man har 

möjligheter att avgränsa sökningen kontinuerligt via facetter. I det ligger att biblioteken 

måste möta och vara delaktiga i utvecklingen för att kunna vara fortsatt relevanta som 

ett givet val för sökning och tillgång till både elektroniskt och tryckt material av hög 

kvalitet (Arvidsson 2012-04-13). 

 

Under hösten 2010 slöt BLR avtal med Serials Solutions och Summon började därefter 

implementeras. En betaversion lades ut på bibliotekets webbsida under maj 2011 och 

uppstarten för Summon skedde i augusti 2011 (Arvidsson 2012-03-01). Från augusti 

2011 till mars 2012 genomfördes ca 280 000 sökningar via Summon, d.v.s. knappt 

35 000 individuella sökningar per månad (se Fig. 2). 

 

 

 
 
Fig. 2. Antal sökningar i Summon augusti 2011 – mars 2012.  

                                                 
2
 Blekinge Tekniska Högskola, Bibliotekshögskolan i Borås, Chalmers, Högskolan Dalarna, Göteborgs 

Universitet, Högskolan i Halmstad, Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och 

Örebro Universitet.  
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Trots att Summon ska fungera som huvudsöktjänst för BLR:s resurser, är det viktigt att 

notera att det inte är att betrakta som lösningen för all informationssökning via 

bibliotekets hemsida - fortfarande bör enskilda databaser användas i de fall mer 

fördjupade sökningar måste göras. Summon är en bra ingång för informationssökning, 

dock täcker den inte allt material som finns tillgängligt, p.g.a. att metadata från förlagen 

inte motsvarar alla uppgifter som kopplas till posterna i databasen. På det viset 

kompletterar Summon och enskilda databaser varandra (Arvidsson 2012). 

 

 

5 Litteraturgenomgång 
 

I det här kapitlet redogör vi för litteratur som är av intresse för vår studie. 

Litteraturgenomgången inleds med ett avsnitt, 5.1, som presenterar olika tolkningar och 

definitioner av usabilitybegreppet. Trots att teorierna har många år på nacken och 

teknikutvecklingen går framåt i en rasande takt, är de värda att nämna, då de ligger till 

grund för senare undersökningar och behandlar principiellt grundläggande frågor 

angående usability. 

 

I avsnitt 5.2 redovisas ett antal studier som på olika vis har beröringspunkter med vår 

uppsats. De är alla användarstudier, men utförda i olika kontexter, med olika fokus och 

urvalsgrupper. 

 

 

5.1 Usability  
 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO 9241 1998) definierar usability 

som: 

 
The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 

with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. 

 

Usability är ett välanvänt begrepp inom bland annat webbutveckling. Det finns ett antal 

olika mer eller mindre vedertagna definitioner och tolkningar av begreppet, beroende av 

vilket område det tillämpas i (Madan & Dubey 2012, s. 590ff). Kim Guenther menar att 

usability är svårdefinierat, då termen är kontextbunden, med avseende på tilltänkt 

användargrupp och syftet med produkten (Guenther 2003, s. 65). 

 

Jacob Nielsen har, sedan början av 1990-talet, utforskat usabilitybegreppet och allt 

sedan dess har hans teorier och metoder varit flitigt citerade inom forskningen och 

utvecklingen av användbara/användarvänliga gränssnitt och datasystem. I boken 

Usability Engineering (2003) fokuserar han på förhållandet Människa-Dator-Interaktion 

(MDI), då många usabilityproblem kan uppstå i denna konstellation. Grunden i usability 

är, enligt Nielsen, att skapa en djupare förståelse för användarnas behov/situation (ibid., 

s. 1). 

 

När Nielsen definierar begreppet usability, konstaterar han att dess egenskaper äger 

flera dimensioner, och han delar således upp det i fem aspekter: learnability, efficiency, 

memorability, errors och satisfaction (Nielsen 1993, s. 26). 
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Learnability innebär att ett system ska vara lätt att lära sig, så att användaren snabbt kan 

komma igång att använda det, medan efficiency är ett mått på hur effektivt användaren 

kan uppnå en hög grad av produktivitet i systemet. Memorability stipulerar att 

kunskapen om hur systemet fungerar ska finnas kvar även efter en tids uppehåll. Errors 

behandlar det faktum att systemet ska ha en låg felfrekvens, samt att de fel som trots allt 

uppstår, är lätta att korrigera. Satisfaction innebär att systemet är behagligt och 

tillfredsställande att använda och att det ger en positiv användarupplevelse (Nielsen 

1993, s. 26). 

 

Carl Martin Allwood presenterar i boken Människa – datorinteraktion. Ett psykologiskt 

perspektiv (1998) sin modell där användbarhet beskrivs som bestående av de fyra 

delarna anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens (Allwood 1998, s. 

11). 

 

Anpassning innebär att programmets funktioner utformas så att de i största möjliga mån 

möter de behov användarna i den tilltänkta målgruppen kan tänkas ha (Allwood 1998, s. 

11). Användarvänlighet kan enligt Allwood delas in i underrubrikerna åtkomlighet, 

förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt, individualisering och 

hjälpresurser (ibid., s. 12). Användaracceptans behandlar hur användarnas ursprungliga 

inställning till programmet även kan påverka hur motiverade de är till att använda det 

samt, i slutänden, huruvida de fullföljer arbetsprocessen eller ger upp vid eventuella 

problem (ibid., s. 13). Användarkompetens omfattar frågor om användarundervisning 

samt användarnas allmänna förförståelse för systemet. Ett väl fungerande system bör ha 

som målsättning att kunna överbrygga de skillnader som kan finnas i olika användares 

sökkunskaper (ibid.). 

 

Allwoods huvudtes (1998, s. 10) är att användarnas informationsbehov ska finna en 

motsvarighet i systemets funktionalitet. Hur söktjänsten uppfattas av användaren har 

stark koppling till hur intuitivt programmet är utformat, d.v.s. hur väl det 

korresponderar med användarnas egna mentala processer (ibid., s.12). 

 

 

5.2 Användarstudier 
 

Magisteruppsatsen ”Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra”. En 

undersökning av en webbaserad bibliotekskatalogs användarvänlighet utifrån 

användarnas perspektiv (Olsrud & Petersson 2000) studerar användarvänligheten hos 

ett folkbiblioteks OPAC, genom att utföra kvalitativa intervjuer med 19 

biblioteksanvändare, varav 11 studenter. 

 

Utifrån de olika aspekter av människa – datorinteraktion som definierats av Carl Martin 

Allwood, analyseras respondenternas uppfattning av katalogen. Resultaten visar att 

användarna har en positiv uppfattning om katalogen, men att användarundervisning 

skulle kunna höja användarkompetensen och därmed bidra till ett mer effektivt 

nyttjande av systemet och, i förlängningen, ett bättre sökresultat (Olsrud & Petersson 

2000, s. 62). 

 

I magisteruppsatsen Studenter och informationssökning. Fem studenters upplevelser av 

informationssökning i samband med uppsatsarbete (Carlson & Odén-Göransson 2002), 
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beskrivs en användarundersökning som fokuserar på hur psykologistudenter upplever 

den informationssökning som är relaterad till det pågående uppsatsarbetet.  

Med utgångspunkt i bl.a. Carol Khulthau’s teori om informationssökning som process, 

där sex faser identifieras med olika känslomässiga aspekter på processens utveckling, 

har man genomfört en kvalitativ intervjustudie (Carlson & Odén-Göransson 2002, s. 10-

28). De fem respondenterna har intervjuats vid två tillfällen; vid inledningen av 

uppsatsarbetet och i slutfasen av detsamma (ibid., s. 29f). Resultaten från intervjuerna 

redovisas i en tematisk uppställning där empirin kopplas till de olika faserna i 

Kuhlthau’s teori (ibid., s. 34-52) och visar en tydlig överensstämmelse mellan 

studenternas upplevelser och teorin om hur informationssökningsprocessen framskrider 

genom olika känslolägen (ibid., s. 64). 

 

Ann-Sofie Rönnbäck (2006) har skrivit magisteruppsatsen Bibliotekskatalogers 

användarvänlighet – en usabilitystudie av Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album, 

utifrån tesen att många sökningar i bibliotekskataloger genererar ett nollresultat, vilket 

av författaren föreslås bero huvudsakligen på förekomster av mindre stavfel i 

sökningarna samt dålig kännedom om t.ex. ämnesord (Rönnbäck 2006, s. 1). 

Användarstudien syftar främst till att utvärdera katalogens funktioner, genom ett 

usabilitytest (sökuppgifter under observation, följda av intervjuer), i syfte att ta fram 

förslag till förbättringar som i sin tur ska underlätta informationssökningen för 

användarna (ibid., s. 2). 

 

Rönnbäcks studie identifierar både ett stort antal positiva faktorer och en mängd 

problem hos bibliotekskatalogen (2006, s. 34ff). De flesta användare visade sig ha en 

positiv upplevelse av katalogen, trots de, av författaren noterade, bristfälliga 

kunskaperna om hur den bäst kan användas. Analysen genererar fjorton punkter med 

handfasta förslag till förbättringar av bl.a. söktermer och hjälpfunktioner, vilka 

förväntas göra katalogen mer användarvänlig (ibid., s. 41). 

I artikeln Web scale discovery: the user experience, beskriver Julia Gross och Lutie 

Sheridan (2011) en usabilitystudie, utförd vid Edith Cowan University (ECU) i 

Australien. Forskare och personal vid universitetsbiblioteket hade erfarit att studenter, 

trots utbildning i informationssökning, upplevde svårigheter med komplexiteten hos 

gränssnitten för avancerad sökning och det stora utbud av valmöjligheter som ges där. I 

samband med att biblioteket lanserade sin nya webbplats, implementerades Summon i 

januari 2010, med syfte att underlätta studenternas informationssökning. Själva sökrutan 

döptes om till ECU ”Library One Search” (Gross & Sheridan 2011, s. 238). 

Användarstudien, med utgångspunkt i bl.a. Nielsens (1993) teorier om användbarhet, 

syftar till att undersöka huruvida studenterna via den nya söktjänsten lättare kunde 

tillgängliggöra sig bibliotekets resurser (Gross & Sheridan 2011, s. 238). Fem 

förstaårsstudenter fick utföra fyra fördefinierade sökuppgifter under observation, i syfte 

att besvara frågeställningarna: 

 

 Tycker studenterna att det är lätt att använda söktjänsten? 

 Är den nya webbplatsen lättnavigerad? 

 Uppnår studenterna tillfredsställande sökresultat? 
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Studenterna själva upplevde att söktjänsten, med en enda sökruta, utgjorde ett effektivt 

gränssnitt, då det var enkelt att använda och tycktes generera tillfredsställande resultat 

(Gross & Sheridan 2011, s. 244f). Dock noterar författarna att studenterna inte tycks ha 

tillräcklig kunskap om avancerade funktioner, som t.ex. facetter, för att kunna utvärdera 

sina sökresultat. Utan tillräcklig användarundervisning, finns en risk att studenterna inte 

kan sortera ut och tillgodogöra sig den i många fall överväldigande mängd information 

som återfinns (244f). 

 

Terry Ballard och Anna Blaine (2011) redogör i artikeln User search-limiting behavior 

in online catalogs: Comparing classic catalog use to search behavior in next-

generation catalogs för en studie vid Mendik Library, New York, där man via 

logganalys undersökt skillnaden mellan sökningar gjorda i bibliotekets klassiska katalog 

och i discoveryverktyget Encore. Flertalet studier under de senaste tjugo åren hade visat 

att få användare nyttjar möjligheten att avgränsa sina sökningar (Ballard & Blaine 2011, 

s. 261). 

 

I augusti 2009 implementerade New York Law Schools nybyggda bibliotek, Mendik 

Library, discoverytjänsten Encore. Genom att simultant ansluta både den gamla 

bibliotekskatalogen och den nya discoveryplattformen till Google Analytics
3
, kunde 

man utvinna information om användarnas sökstrategier. Dessa loggfiler visade distinkta 

och dramatiska skillnader i sökstrategier. I Encore, där möjligheten att avgränsa visas 

även i det enkla sökgränssnittet, var det 15-20 gånger vanligare att användarna gjorde 

avgränsningar, än i bibliotekskatalogen (Ballard & Blaine 2011, s. 267).  

 

 

 6 Teoretiskt ramverk 
 

Whitney Quesenbery (2003) utvidgar ISO-definitionens tre grundbegrepp effectiveness, 

efficiency och satisfaction (ISO 9241 1998) för att skapa en mer precis modell av 

usabilitybegreppet (se Fig. 3), kallad ”The Five Dimensions of Usability” (eller ”The 5 

E’s”). Quesenbery anser att modellen ger en mer heltäckande bild av usability, med 

avseende på målen för, upplevelsen av och användningen av en produkt (2003, s. 82f). 

 

 

6.1 The Five Dimensions of Usability 
 

De fem dimensionerna beskriver olika aspekter av usability, utifrån ett 

användarperspektiv. De olika delarna bildar en dynamisk modell, där aspekterna kan 

tilldelas olika hög prioritet, beroende på i vilken kontext modellen tillämpas. 

Utmaningen för skaparna av en användbar produkt är, enligt Quesenbery, att uppnå en 

för produkten adekvat balans mellan delarna (2003, s. 83f). Vidare, är modellen inte 

enbart användbar vid skapande av en ny produkt, utan även för att utvärdera och felsöka 

en existerande (Quesenbery 2003, s. 83). 

 

Då två av de engelska termerna i modellen skulle ges samma svenska term vid en 

eventuell översättning (effective och efficient: effektiv), har vi valt att behålla 

Quesenberys engelska definitioner. 

                                                 
3
 En gratistjänst från Google, som ger användare möjlighet att lagra och analysera statistik från online-tjänster 

(Ballard & Blaine 2011, s. 272). 
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 Fig. 3. The Five Dimensions of Usability (Quesenbery 2003, s. 84). 

 

 

Effective definierar i vilken grad och hur enkelt användaren når de önskade målen. 

Målen kan vara av skiftande karaktär, beroende på vilken produkt som avses, men fokus 

ligger alltid på att med största möjliga precision nå det eftersträvade resultatet 

(Quesenbery 2003, s. 83f). 

 

Efficient avser den tid och ansträngning som krävs för att användaren ska lyckas med 

sin uppgift. Den uppmätta tiden är inte det primära, utan snarare upplevelsen av 

tidsåtgången i förhållande till uppgiftens komplexitet. Ett system som innehåller 

överflödiga eller svårbegripliga komponenter kan medföra att uppgiften upplevs som 

mer tidsödande. Språkbruket bör vara stringent och lättförståeligt för att undvika att 

användaren feltolkar funktionerna (Quesenbery 2003, s. 84f). 

 

Engaging beskrivs som den mest subjektiva av de fem dimensionerna, då den är ett 

mått på hur tilltalande och entusiasmerande gränssnittet är – i vilken grad det 

uppmuntrar till interaktion. Denna aspekt är av vikt även utanför ett kommersiellt 

sammanhang, då en visuellt tilltalande och lättförståelig miljö underlättar för 

användaren (Quesenbery 2003, s. 86). 

 

Error Tolerant är ett mått på hur väl produkten föregriper eventuella problem och även 

hur lätt de kan åtgärdas om de trots allt uppstår. Denna aspekt omfattar inte enbart 

direkta systemfel, utan även användargenererade fel och misstag som kan uppstå på 

grund av otydliga anvisningar och ambiguitet (Quesenbery 2003, s. 87f).  

 

Easy to Learn definierar hur väl systemet tillvaratar användarens förförståelse. 

Systemet bör således vara både förutsägbart och konsekvent, med avseende på struktur 

och innehåll (Quesenbery 2003, s. 88f). 

  

 

Effective 

 

Efficient 

 

Easy to 

Learn 

 
 

Engaging 

 

Error 

Tolerant 
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7 Metod 
 

Då syftet med studien är att undersöka hur studenterna använder och uppfattar Summon, 

har vi valt att arbeta med kvalitativa metoder. För att få en så heltäckande uppfattning 

av söksituationen som möjligt, triangulerar vi vår undersökning genom att kombinera de 

två forskningsmetoderna observation och kvalitativ intervju. Detta görs då en 

kombination av olika metoder anses stärka såväl validiteten som reliabiliteten i en 

undersökning (Bryman 2011, s. 562). 

 

I enlighet med de etiska forskningsprinciperna kring information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Bryman 2011, s. 131f) har vi informerat deltagarna om 

syftet med undersökningen, hur den kommer att utföras samt att de när som helst har 

möjlighet att avbryta. Samtliga uppgifter behandlas med konfidentialitet och kommer 

endast att användas för forskningsändamålet. 

 

 

7.1 Urval 

 

Det urvalskriterium som främst styr undersökningen, är BLR:s definition av den 

primära målgruppen: studenterna (Arvidsson 2012-03-01). Enligt Jakob Nielsen (1994, 

s. 393) är 4-5 deltagare tillräckligt för att identifiera 75 % av usabilityproblemen hos en 

produkt. Vår studie baseras således på fem deltagare, alla studenter vid Högskolan i 

Borås. 

 

Vi har utfört dels ett målinriktat urval, i det att vi enbart inriktat oss på studenter vid 

Högskolan i Borås (Bryman 2011, s. 194f), och dels ett bekvämlighetsurval (ibid.), då 

vi tillfrågade deltagare som fanns tillgängliga i biblioteket dagarna för undersökningen. 

Då studiens omfattning inte tillåter så stora urval att det är möjligt att generalisera 

resultaten (ibid.), har huvudfokus inte kunnat vara att täcka in alla grupper av studenter, 

med avseende på institutionstillhörighet, studienivå, kön eller åldersgrupp. En kort 

presentation av deltagarna ges i avsnitt 8.1. 

 

 

7.2 Observation 
 

Observation som forskningsmetod tillämpas ofta då man vill studera människors 

beteende i en naturlig situation eller miljö (Repstad 2007, s.33). Patrick W. Jordan 

beskriver i sin bok Designing Pleasurable Products. An Introduction to the New Human 

Factors (2000, s. 170ff) den kontrollerade observationsmetoden, som går ut på att 

observationen utförs i en isolerad miljö, med hjälp av fördefinierade uppgifter. Syftet 

med detta är att kunna utvärdera en produkts användarvänlighet, utan påverkan från 

omgivande faktorer (ibid.). 

 

Studenterna utför sökuppgifter i söktjänsten Summon, samtidigt som vi observerar dem 

under sökprocessen. För att göra söktillfället varierat, får de fem sökuppgifter, som ska 

täcka in så stora delar av Summons bestånd som möjligt (se 7.3 Sökuppgifter). Vi 

använder oss av öppen observation, d.v.s. studieobjektet är medvetet om att vi 
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observerar, men vi försöker i möjligaste mån hålla oss ifrån att interagera för att 

undvika att vår närvaro stör den naturliga miljön (Repstad 2007, s. 35). 

 

Vi inleder observationerna med att upplysa studenterna om att det är inte är ett test av 

deras sökkunskaper, d.v.s. vi bedömer inte huruvida de lyckas eller misslyckas. 

Resultatet av sökningarna är inte det primära, utan hur de söker/hittar/misslyckas med 

att hitta. En misslyckad sökning kan vara nog så intressant för vår undersökning som en 

lyckad. Således kommer vi inte att ge förslag till hur deltagarna kan ta sig vidare, i 

händelse av att de stöter på problem, då vår intention inte är att utbilda i 

informationssökning. Trots att vi i möjligaste mån försöker undvika att interagera med 

deltagarna under observationen, svarar vi självfallet på frågor kring eventuella 

oklarheter i sökuppgifternas formulering, för att undvika missförstånd. 

 

Under observationen ber vi deltagarna att ”tänka högt”, d.v.s. beskriva precis hur de går 

tillväga och vad de tänker när de fattar olika beslut. Vi ber dessutom deltagarna att i 

möjligaste mån vara så öppna som möjligt med hur de känner i olika situationer genom 

att beskriva det i ord. Denna metod, s.k. think-aloud, används ofta i kombination med 

andra datainsamlingsmetoder, för att nå en djupare förståelse för de processer som pågår 

inom deltagaren (Oh & Wildemuth 2009, s. 178). 

 

För att kunna tolka resultaten från de olika observationerna så likartat som möjligt, för 

vi strukturerade observationsanteckningar. En av oss noterar kroppsspråk, kommentarer 

etc., medan den andre noterar vad som händer på skärmen, d.v.s. deltagarens interaktion 

med söktjänsten. För att få uttömmande information om sökningarna och minimera 

risken att alla inmatningar inte registreras under observationen, sparar vi även URL:en 

över varje söktillfälle. Genom att klistra in en URL från en sökning i Summon i en 

webbläsare, ges möjlighet att återvända till träfflistan och undersöka vilka parametrar 

som angivits. 

 

 

7.3 Sökuppgifter 
 

För att försöka nå en djupare förståelse för hur studenterna uppfattar söksystemet, har vi 

valt att låta fem deltagare utföra ett begränsat antal olika sökningar, snarare än att låta 

många utföra en sökning var. Målet är således inte att försöka göra en kvantitativt 

jämförande studie, utan att uppnå större förståelse för själva sökprocessen och dess 

eventuella fallgropar. Vi vill även att (minst) en av sökningarna ska utföras i funktionen 

”Utökad sökning”, för att se hur deltagarna uppfattar den delen av tjänsten, samt om det 

finns någon skillnad mellan tillvägagångssätt och resultat för sökningarna i Utökad och 

Enkel sökning. 

 

Ett problem som kan uppstå vid konstruktion av sökuppgifter, är det Jordan definierar 

som kunskapsöverföring. Detta innebär att deltagarna lär sig systemet och på så vis 

upplever de senare utförda uppgifterna som enklare. För att undvika detta kan man kasta 

om ordningen mellan uppgifterna (Jordan 2000, 170ff), men då våra sökuppgifter är få 

till antalet och medvetet formulerade för att täcka in olika aspekter av söksystemet, 

anser vi att det finns mycket liten risk för detta, och låter därför alla deltagare följa 

samma formulär. För att göra sökuppgifterna så lättolkade som möjligt, har vi valt att 

markera vissa nyckelord med hjälp av kursivering och fetstil.  
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7.3.1 Sökuppgift 1a) 

 

 Börja med att gå till BLR:s hemsida, där sökrutan för Summon finns. 

Sök fram en av dessa titlar: 

 

 Szymborska, W. (1990). People on a bridge: poems. London: Forest 

Books. 

 Yates, R. (2010). Easter Parade. Stockholm: Nordstedts. 
 

Här förser vi studenterna med kompletta referenser, så som de skulle presenterats i en 

litteraturlista i kursplanen. Syftet med detta är att se hur deltagarna väljer att utföra 

sökningen, när de ges möjlighet att välja flera ingångar eller söktermer, t.ex. 

författarnamn, del ur titel eller en kombination av flera faktorer. Vi har medvetet valt 

titlar som inte ger träff enbart på författarens efternamn och där orden i titlarna, både var 

för sig och tillsammans, kan ge många träffar. 

 

 

7.3.2 Sökuppgift 1 b) 

 

 Se om boken är utlånad. 

 

Sökuppgiften är ämnad att leda deltagarna vidare in i bibliotekets katalog, då denna är 

åtkomlig från Summon. För att se lånestatus etc. behöver man ta sig vidare in i 

katalogposten (öppnas i nytt fönster och med eget gränssnitt). Här kan det vara 

intressant att observera vilken länk studenterna väljer för att komma åt posten. För att nå 

en boktitels katalogpost kan man välja att klicka på titeln (postens överskrift), 

omslagsbilden/ikonen (formad som en bok) eller länken efter den angivna 

publikationstypen (se Fig. 4). 

 

 

 
 
Fig. 4. Summon sökresultat, enkel sökning, med sökorden Easter Parade  
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7.3.3 Sökuppgift 2 

 

 Sök fram tre vetenskapliga artiklar inom valfritt ämne. De får vara max 1 år 

gamla. 

 

Denna uppgift har som syfte att undersöka huruvida studenterna känner sig bekväma 

med att använda de avgränsningsmöjligheter systemet erbjuder. Sökuppgiften har ett 

öppet ämnesval, för att inte styra studenterna alltför mycket, men för att möta 

uppgiftens kravspecifikationer behöver studenterna även använda sig av avgränsningar, 

antingen via facetter eller via ”Utökad sökning”. 

 

 

7.3.4 Sökuppgift 3 

 

 Sök fram e-boken Looking for Information. Skriv upp hur många träffar du 

får. Hur många träffar får du om du istället använder Utökad sökning? 
 

Ett av de identifierade problemen hos Summon, är att ospecificerade sökningar kan 

rendera en för grundstudenten näst intill ohanterlig träfflista (Forsman 2012-04-12). Om 

studenterna t.ex. anger söksträngen Looking for information i Enkel sökning, returneras 

över en och en halv miljon träffar. I syfte att undersöka studenternas eventuella 

reaktioner inför variationen i antalet sökträffar, uppmanas de att notera antalet träffar 

före och efter avgränsning. (Vid sökning på Titel i Utökad sökning, samt tillägg av 

avgränsningen Bok/E-bok, erhålls 47 träffar [2012-04-17]. 
 

 

7.3.5 Sökuppgift 4 

 

 Gå till Utökad sökning. Sök fram en avhandling om onkologi. Den ska finnas i 

fulltext. Hur många träffar innehåller ämnesordet pathology? 

 

Denna uppgift skulle kunna genomföras genom en enkel sökning i Summon, där 

facetter sedan tillämpas på träfflistan. Uppmaningen att använda ”Utökad sökning” 

motiveras av att tidigare undersökningar visat att få studenter spontant använder denna 

funktion (Arvidsson 2012-03-06). Av de givna facetterna är den ena (avhandling) dold i 

en rullgardinslista, medan den andra är direkt synlig i gränssnittet. Facetten ämnesord 

nås från träfflistan. 

 

 

7.3.6 Sökuppgift 5 

 

 Sök fram en studentuppsats om sociala medier. Du bör få mellan 12 och 22 

träffar. 

 

I denna sökuppgift krävs att studenterna själva väljer att gå in under ”Publikationstyp” 

för att hitta avgränsningen ”Studentuppsatser”. Sökningen kan försvåras av att 

avgränsningen ”studentuppsats” inte finns angiven under ”Utökad sökning” (för de 

studenter som eventuellt inleder sökningen där), utan man måste utgå från träfflistan  
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eller påbörja sökningen i Enkel sökning, där den finns under facetten Publikationstyp. 

Söksträngen ”sociala medier” (med korrekta avgränsningar) ger 22 träffar, medan 

samma söktermer utan citationstecken genererar 12 träffar [2012-04-17]. 

 

 

7.4 Kvalitativ intervju 

 

Efter att sökuppgifterna, under observation, är utförda genomförs en semistrukturerad 

intervju med deltagarna, där huvudmålet är att ta reda på hur de upplevde sökprocessen. 

Intervjuerna följer en fördefinierad mall (se Bilaga 2, Intervjuguide), men vi är 

samtidigt beredda med följdfrågor för att förtydliga och vi är dessutom öppna för att 

ändra ordning på frågorna, om deltagarna skulle ha egna reflektioner att dela med sig 

av. Vi uppmuntrar deltagarna att så mycket som möjligt utveckla de reflektioner och 

funderingar de haft kring sina upplevelser av sökuppgifterna. 

 

Valet av kvalitativa intervjuer istället för enkäter motiveras av att vår intention var att få 

en djupare förståelse för hur deltagarna upplevde söktjänsten. Då vi utförde intervjuerna 

i direkt anslutning till observationerna, fick vi dessutom möjlighet att återkoppla till 

observationstillfället och få deltagarna att reflektera över och motivera de val de gjort. 

De intervjufrågor som formulerats som rent kvantitativa ja- och nejfrågor (se bilaga 2), 

kompletterades vid intervjutillfället med kvalitativa följdfrågor. Intervjuguiden 

modifierades dessutom utefter de enskilda deltagarna, så att genomförandet av 

sökuppgifterna kunde belysas. 
 

Då det som eftersöks är förståelse av ett fenomen snarare än en redovisning av ren fakta 

eller data, har vi valt den semistrukturerade intervjun. Zhang och Wildemuth pekar på 

att intervjuer är ett vanligen använt redskap för att komma åt människors erfarenheter 

och deras personliga uppfattning av verkligheten (2009, s. 222). De semistrukturerade 

intervjuerna utgår från en ram/intervjumanual snarare än uppspaltade frågor, så att de 

sedan kan anpassas och utvecklas med utgångspunkt i respondenternas svar. Luo och 

Wildemuth (2009, s. 232) beskriver metoden som ett målmedvetet samtal med tre 

huvudsakliga beståndsdelar: 

 

 Relationen mellan intervjuare och respondent 

 Deltagarnas olika roller 

 Intervjuns syfte 

 

 

8 Resultat 
 

Avsnittet inleds med en presentation av deltagarna och följs därefter av resultaten från 

observationen av sökuppgifterna samt en redogörelse av deltagarnas intervjusvar. För 

att på ett överskådligt vis redovisa resultatet av sökuppgifterna, har vi valt att presentera 

observationerna av de olika deltagarna under respektive sökfråga. Då intervjuerna 

innehåller ett större antal frågor, har vi där valt att gruppera svaren efter teman för att 

undvika uppradning av svaren. För att öka läsbarheten, har vi valt att inte markera även 

facetter med hjälp av citattecken, utan skriva dem med inledande versal, t.ex. Utökad 

sökning.



 

15 

 

8.1 Presentation av deltagarna 
 

Samtliga deltagare är studenter på grundnivå, vid Högskolan i Borås. För att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet benämns de hädanefter som deltagare A-E. 

 

A: Man, 32 år. Termin 4, BHS, Bibliotekarie. 

B: Kvinna, 25 år. Termin 7, PED, Förskollärare. 

C: Man, 40 år. Termin 2. IH, Tillämpad bioteknik. 

D: Kvinna, 25 år. Termin 4. THS, Textil produktutveckling. 

E: Kvinna, 22 år. Termin 5, VHB, Sjuksköterska. 

 

 

8.2 Observation av sökuppgifter 
 

Inför användarstudien uppmanade vi deltagarna att ”tänka högt”, i en förhoppning om 

att få lite mer inblick i vad de spontant tänkte och tyckte om Summon. Dock erhöll vi 

inte den typ av resultat vi förväntat, då deltagarna mestadels kommenterade vad de 

gjorde, snarare än sina tankar kring sökningarna, vilket gör att vi inte redovisar dessa 

resultat i ett eget avsnitt. I de fall då kommentarerna har ägt relevans för 

undersökningen, redovisas de fortlöpande tillsammans med resultaten från 

sökuppgifterna. Sökuppgifterna redovisas nedan i den form de presenterades för 

deltagarna och de söktermer deltagarna valt redovisas dessutom i kursiv stil. 

 

Vi har noterat tidsåtgången för samtliga sökuppgifter och för varje deltagare för att se 

om det kan finnas skillnader mellan olika uppgifter/olika deltagare. Samtliga deltagare 

genomförde sökuppgifterna på 15-25 minuter, med reservation för att vissa sökningar 

inte fullföljdes. 

 

 

8.2.1 Sökuppgift 1a) och b) 
 

 Börja med att gå till BLR:s hemsida, där sökrutan för Summon finns. 

Sök fram en av dessa titlar: 

 

 Szymborska, W. (1990). People on a bridge: poems. London: Forest 

Books. 

 Yates, R. (2010). Easter Parade. Stockholm: Nordstedts. 

 

 Se om boken är utlånad.  

 

Samtliga deltagare utförde sökuppgiften på mycket kort tid – som längst två minuter. 

Alla utom C fick ett sökresultat som motsvarade uppgiftens specifikationer, d.v.s. de 

fick en träfflista som ledde till posten i katalogen. 

 

Deltagare A och B valde Easter Parade som sökord, medan D valde People on a 

Bridge, då det var ”lättast att skriva”.  Deltagare E använde Szymborska som sökord, 

men var inte nöjd med resultatet då hon enligt egen utsaga fick för många irrelevanta  
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träffar. Hon valde då att gå till Utökad sökning och skriva People on a Bridge i fältet 

Titel (sökordet Szymborska följde med till fältet Sökord från den enkla sökningen). 

Deltagare C skrev Yates, R, vilket genererade över 130 000 träffar. Han klickade snabbt 

på en av de översta träffarna, en bokrecension som fanns tillgänglig online, och nöjde 

sig med det. 

 

Samtliga deltagare, förutom E, använde titellänken i träfflistan för att komma till posten 

i bibliotekskatalogen och se om den var utlånad. Deltagare E klickade på bokikonen 

som visade att artikeln fanns tillgänglig online (se sid. 3, Fig. 1). 

 

 

8.2.2 Sökuppgift 2 

 

 Sök fram tre vetenskapliga artiklar inom valfritt ämne. De får vara max 1 år 

gamla. 

 

Deltagare A arbetade lugnt och metodiskt och tycktes ha klar strategi för vilka 

parametrar han skulle använda. Han inledde med att gå till Utökad sökning och där 

skriva Biology i rutan Med dessa sökord. Därefter angav han att materialet skulle vara 

publicerat tidigast 1 maj 2011 och bockade för Visa endast: Vetenskapligt material samt 

Uteslut från resultat: Tidningsartiklar. Dessutom valde han att utöka resultaten med Ta 

med resultat utanför bibliotekets samling. När han fått resultatet i träfflistan valde han 

att föra muspekaren över titeln (vilket genererade en förhandsgranskning av posten), för 

att erhålla mer information. Därefter valde han att gå in i den databas, Pub Med Central, 

som Summon föreslog. Då han insåg att de valda avgränsningarna inte följde med, gick 

han tillbaka till Summon och konstaterade att de tre översta träffarna svarade mot 

uppgiftens kriterier. 

 

Att de vetenskapliga artiklarna inte fick vara äldre än ett år, medförde att deltagare B 

blev tvungen att ägna mer tid åt att välja ämne än att arbeta med avgränsningar. Hon 

prövade med ett antal söksträngar, relaterade till sitt eget kandidatuppsatsarbete, och 

sorterade efter Nyast först, (se Fig. 1) men fick endast ett fåtal träffar, där samtliga var 

för gamla för att möta sökuppgiftens specifikationer. Efter att ha försökt med sex olika 

söktermer, musik i förskolan, mångkultur, integration, förskola, barns lek och slutligen 

barn + lek, gav hon upp sökningen. 

 

Då deltagare C noterade att det som efterfrågades var vetenskapliga artiklar inom 

valfritt ämne, valde han biochemistry, vilket ingår i hans utbildning. Dessutom gick han 

direkt till den databas han brukar använda för sökningar, men tycktes missnöjd med 

resultatet. Då vi bad honom att istället söka från Summon, valde han samma sökterm, 

men lade till sin1 reactions och noterade att det ”egentligen blev bättre resultat än i 

databasen”. Han sorterade därefter på Nyast först och valde de tre översta resultaten i 

träfflistan. 

 

Deltagare D hittade mycket snabbt tre artiklar. Hon behöll (omedvetet eller ej) sökorden 

People on a Bridge och fortsatte med att avgränsa sökningen med hjälp av facetten 

Endast vetenskapliga artiklar och sorterade därefter sorterade resultaten genom att välja 

Nyast först i rullgardinslistan.  
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E påbörjade sökningen i enkel sökning med termen nursing, men ändrade sig i princip 

omedelbart, rensade sökrutan och valde istället att gå till Utökad sökning. Där 

avgränsade hon träffarna med att ange att materialet skulle vara publicerat tidigast 2011. 

Dessutom bockade hon för Visa endast: Vetenskapligt material samt Uteslut från 

resultat: Tidningsartiklar. I träfflistan bestämde hon sig snabbt för tre artiklar. 

 

 

8.2.3 Sökuppgift 3 

 

 Sök fram e-boken Looking for Information. Skriv upp hur många träffar du 

får. Hur många träffar får du om du istället använder Utökad sökning? 

 

Deltagare A återvände till startsidan (BLR:s) och skrev Looking for Information. I 

träfflistan använde han facetten Bok/e-bok och noterade att han fick ”massor med 

träffar” (371 800, vår notering). Dessutom anmärkte han på att de ”viktiga tar slut rätt 

fort”. Han bortsåg från antalet träffar och fokuserade på att hitta de som han ansåg 

relevanta; fyra e-böcker och två fysiska exemplar. När han gick till utökad sökning 

skrev han först Looking for Information i ämnesfältet, men ändrade sig snabbt och bytte 

till fältet Titel. Dessutom lade han till Case i fältet Skrivet/skapat av och valde Show 

content type: Bok/E-bok. Därmed fick han liknande träffresultat, d.v.s. två e-böcker och 

två fysiska exemplar. 

 

När deltagare B inledde sin sökning, hade hon kvar avgränsningarna från föregående 

sökning, vilket medförde att hon fick väldigt få sökträffar (fyra stycken). Detta 

upptäckte hon dock efter en stund, då hon gick vidare till Utökad sökning. Hon skrev 

här Looking for Information i både ämnes- och titelfältet och valde Uteslut från resultat: 

Tidningsartiklar och Bokrecensioner och noterade 204 träffar. 

 

Även deltagare C gick tillbaka till BLR:s startsida och sökte på Looking for Information 

i enkel sökning, vilket genererade 1 546 141 träffar. I Utökad sökning skrev han 

Looking for Information i ämnesfältet och tryckte på Sök. Då detta genererade exakt 

lika många resultat, återvände han än en gång till Utökad sökning och skrev Looking for 

Information även i titelfältet. Detta gav 224 träffar (dock hade han fortfarande inte valt 

att avgränsa med facetten Bok/e-bok). 

 

Genom att enbart skriva titeln i Enkel sökning, genererade deltagare D 222 sökträffar. 

När hon gick in i Utökad sökning och fyllde i fältet Titel och avgränsade till Content 

type Bok/E-bok, noterade hon att hon hittade ”… ingenting… därför att jag stavat fel!”. 

I en ny Enkel sökning på Looking for Information noterade hon ca en och en halv 

miljon träffar. I utökad sökning valde hon att skriva titeln i fältet Titel och avgränsa till 

Bok/E-bok och erhöll därmed 47 träffar. 

 

Deltagare E gick direkt till Utökad sökning och raderade termen nursing, som följt med 

från förra sökuppgiften och skrev Looking for Information i fältet Med dessa ord i titeln. 

Detta genererade 224 träffar. När hon läste den andra meningen i sökuppgiften och 

insåg att hon utfört uppgiften i ”fel” ordning, valde hon att prova med Enkel sökning, 

där hon erhöll drygt en och en halv miljon träffar. Hon noterade att det omfattande 

sökresultatet troligtvis berodde på att Summon därmed bland annat ”söker på allt där 

’looking’ ingår i titeln”.  
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8.2.4 Sökuppgift 4 

 

 Gå till Utökad sökning. Sök fram en avhandling om onkologi. Den ska finnas i 

fulltext. Hur många träffar innehåller ämnesordet pathology? 
 

 

Trots att deltagare A redan befann sig på sidan Utökad sökning sedan föregående 

uppgift, valde han att (med hjälp av bakåtpilen i webbläsaren) gå tillbaka först till 

Högskolans startsida och sedan vidare till BLR, där han gick in i Utökad sökning. 

Genom att avgränsa med Visa endast: Endast fulltext och välja Avhandling i Show 

content type samt ange onchology, onkologi och pathology i fältet Med dessa sökord, 

erhöll han tolv träffar. Han bläddrade i träfflistan, funderade en stund högt över vad som 

fanns i träffarnas sammanfattningar (abstract). Då han upptäckte pathology bland de 

angivna ämnesorden i en av träffarna, noterade han att det även gick att avgränsa på 

ämnesord i vänstermenyns facetter - ”Aha, då borde man ju hoppat över att skriva 

pathology”. 

 

Deltagare B inledde med att rensa sökrutan från de tidigare sökorden, kryssa i Content 

type: Avhandlingar och Visa endast: Endast fulltext. Hon angav onkologi i fältet Med 

dessa sökord, vilket genererade ca 9 000 träffar. Hon letade en stund i träfflistan, men 

”ser inte ordet någonstans” och gav därför upp sökningen. 

 

C angav först pathology i rutan Med dessa sökord, för att sedan ändra sig till att välja 

onkologi samt pathology i fältet Med dessa ord i titeln. Med avgränsningarna Endast 

fulltext och Show content type: Avhandlingar erhöll han nio träffar. 

 

Deltagare D valde sökordet pathology och avgränsade på Avhandlingar och Endast 

fulltext, vilket genererade 386 träffar. Då hon signalerade att hon hade löst uppgiften, 

bad vi henne kontrollera att hon läst sökuppgiften ordentligt. När hon insåg att hon 

missat termen onkologi, startade hon om i Utökad sökning, ändrade sökordet till 

onkologi men behöll avgränsningarna. I träfflistan hittade hon genast facetten 

Ämnesord, där hon valde pathology och erhöll 118 träffar. 

 

Liksom i tidigare sökningar, hade E redan gått in i Utökad sökning och rensat sökfält 

och avgränsningar. Hon valde Visa endast: Endast fulltext och Uteslut från resultat: 

Avhandlingar. I träfflistan valde hon facetten Ämnesord, hittade pathology, vilket gav 

39 träffar. I detta skede kände vi oss manade att fråga henne om hon verkligen 

inkluderat avhandlingar i träfflistan och hon uppmärksammade då att hon av misstag 

uteslutit dessa. Då hon gick tillbaka och ändrade till Content type: Avhandlingar, fick 

hon sex träffar, som hon bedömde som relevanta.  
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8.2.5 Sökuppgift 5 

 

 Sök fram en studentuppsats om sociala medier. Du bör få mellan 12 och 22 

träffar. 

 

Deltagare A återvände liksom tidigare till BLR:s startsida, hovrade över länken till 

BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv), men noterade att ”det här kan man hitta i 

Summon” och gick tillbaka till Summon och Utökad sökning. Han letade en stund i 

listan över Content type, men då han inte hittade Studentuppsats som alternativ, 

återvände han till BADA och skrev sökorden sociala medier. Då han noterade att 

träffarnas antal vida översteg det som angavs i uppgiften, började han återigen om i 

Summons utökade sökning. I fältet Med dessa sökord angav han sociala medier och 

avgränsade med hjälp av Endast fulltext och Content type: Avhandling samt Uteslut 

från resultat: Tidningsartiklar och Bokrecensioner, vilket genererade åtta träffar. Efter 

att ha gjort om sökningen ytterligare ett par gånger, med olika avgränsningar (han förde 

pekaren över facetten Publikationstyp, men gick aldrig in i facetten), konstaterade han 

slutligen att han ”fastnat”. 

 

Deltagare B gick direkt till Utökad sökning och valde sociala medier som sökord. Då 

hon hade valt Behåll sökavgränsningar i föregående sökuppgift, fick hon även med 

ordet onkologi. Detta upptäckte hon dock snabbt och gick tillbaka till Utökad sökning 

och justerade. Genom att utesluta Tidningsartiklar erhöll hon ca 21 000 träffar. I 

träfflistan letade hon i facetten Publikationstyp, men upptäckte inte länken Mer, där hon 

kunde ha valt Studentuppsatser – av misstag råkade hon istället dölja facettens samtliga 

alternativ (genom att klicka på rubriken Publikationstyp (se Fig. 5). Då hon återvände 

till Utökad sökning, letade hon i Content type och fastnade för Avhandling som 

publikationstyp. Hon avgränsade även genom att ta med Endast fulltext och utesluta 

Tidningsartiklar. Då detta fortfarande inte genererade ”rätt” antal träffar, valde hon att 

avbryta – ”här vet jag knappt hur man gör heller, om man ska va’ ärlig”. 

 

 

        
 
Fig. 5. Sökning i Summon. Till höger dolda facetter.  
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Även deltagare C startade i Utökad sökning, med sökorden sociala medier i titelfältet. 

Han avgränsade till Endast fulltext samt Vetenskapligt material. Då detta gav väldigt 

många träffar, gick han raskt tillbaka till Utökad sökning, skrev studentuppsats i översta 

fältet och behöll sociala medier i titelfältet samt avgränsningen Endast fulltext. 

Slutligen växlade han över till Enkel sökning, med sökorden sociala medier. Liksom 

deltagare B, råkade han klicka på rubriken Publikationstyp och därmed dölja de olika 

alternativen. Då han (av naturliga skäl) inte fann Studentuppsats listat i vänstermenyn, 

valde han att avsluta sökningen. 

 

Deltagare D inledde med sökorden sociala medier i Utökad sökning. Hon letade i 

Content type och då alternativet Studentuppsats inte fanns, valde hon först Avhandling, 

men ändrade sig och gick till Enkel sökning, där hon använde samma sökord. Hon förde 

muspekaren över Publikationstyp, valde facetten Endast vetenskapliga artiklar, men 

ändrade sig igen (”jag skulle vilja få fram BADA”). Hon gick tillbaka till Enkel sökning 

och letade en stund efter facetten Studentuppsats, men valde trots allt att avgränsa med 

facetten Endast vetenskapliga artiklar. Då detta genererade ca 14 000 träffar, provade 

hon slutligen att dessutom avgränsa till Poster i bibliotekskatalogen, vilket gav endast 

tre träffar och hon beslöt sig för att ge upp. 

 

Likt övriga deltagare, valde också E att inleda från Utökad sökning. Hon arbetade 

snabbt och metodiskt genom att använda sökorden sociala medier och i träfflistan 

öppna facetten Publikationstyp, scrolla sig ned till Studentuppsats, samt välja sociala 

medier även som Ämnesord, vilket gav 10 träffar. 

 

 

8.3 Intervjuer 
 

Som tidigare nämnts, har vi valt att redogöra för intervjusvaren tematiskt, för att på så 

vis göra presentationen mer överskådlig. Många av frågorna har flera beröringspunkter 

med varandra, medan andra genererat mindre uttömmande svar. 

 

 

8.3.1 Förkunskaper och användarundervisning 

 

Deltagare A och B uppgav att de vid något eller några tillfällen använt Summon, medan 

de andra kände till att tjänsten fanns, men aldrig använt den. Deltagare B berättade att 

hon ”varit inne som hastigast”, men sedan ändå valt att använda bibliotekskatalogen, då 

hon i huvudsak söker efter böcker. De gånger hon använt Summon, hade det varit av 

misstag och hon hade genast tänkt ”åh nej, nu råkade jag gå in där” och återvänt till 

bibliotekskatalogen. E vände sig oftast direkt till ämnesdatabaser, då hon i studiesyfte i 

princip uteslutande söker vetenskapliga artiklar inom vårdämnen. 

 

Endast deltagare C hade fått användarundervisning specifikt i Summon, men upplevde 

ändå inte att han var särskilt insatt i hur söktjänsten fungerade. Övriga deltagare kände 

till att Summon fanns, men hade inte använt söktjänsten i någon större utsträckning. 

Samtliga hade dock deltagit i någon form av undervisning i informationssökning under 

sin utbildning. Deltagare E hade fått informationssökningsundervisning vid tre eller fyra 

olika tillfällen under de tre år hon studerat. Dessa utbildningstillfällen fokuserade främst 
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på ämnesrelaterade databaser och innehöll såväl föreläsningar som övningar och 

hemuppgifter. Hon betonade också att de fått ingående information kring ämnesord och 

avgränsningar och att hon dessutom var mycket road av att söka information. 

 

Vid frågan om de upplevde att de hade tillräcklig kunskap om Summon för att kunna 

hitta det de letar efter, svarade samtliga deltagare initialt nej. Vid närmare eftertanke, 

ansåg dock C att han trots allt lyckats relativt bra med sina sökningar och att det var 

ganska lätt att förstå hur Summon var uppbyggt. Hans teori var att detta kunde bero på 

att han var ”tjugo år äldre än de övriga eleverna här” och att han således hade hjälp av 

sin livserfarenhet. Deltagare E diskuterade att hon troligtvis hade nytta av de kunskaper 

hon förvärvat kring informationssökning i databaser, i kombination med att hon tyckte 

att ”det kan vara lite roligt att sitta och söka artiklar”. 

 

 

8.3.2 Tillvägagångssätt vid informationssökning 

 

Deltagarna visade sig ha tämligen samstämmiga strategier då de sökte information i 

webbgränssnitt; om de inte genast hittade relevant material, inledde samtliga med att 

byta ut söktermer/ämnesord. Deltagare C och D berättade att de relativt snabbt går 

vidare genom att be en bibliotekarie om hjälp. Deltagare C hade för vana att endast fylla 

i titel och författare, eftersom han ”… inte orkar skriva in allting på en gång som jag 

vet”. Om detta inte var tillräckligt, fyllde han på med mer information. Deltagare B 

upplevde att hon ofta varit nöjd med de sökningar hon gjort, men att hon kanske ibland 

”… nöjt sig med nånting när man har hittat nånting”. Även deltagare A upplevde att han 

hittat det han sökte – han nämnde t.ex. att han kunde söka på böckers ISBN-nummer, 

om det var känt. Dessutom brukade han inte ge sig förrän han hittade något och var inte 

rädd för att börja om från början med nya sökparametrar. Deltagare E funderade en del 

kring ämnesord – hennes grundstrategi vid informationssökning var att direkt begränsa 

genom att ange ett antal ämnesord/avgränsningar och därefter gå vidare i sökningen – 

hon upplevde att detta fattades hos Summon, jämfört med de ämnesdatabaser hon var 

van att söka i. 

 

Ingen av deltagarna använde sig av Summons hjälpfunktion och vid frågan om varför, 

upplevde samtliga att den inte hade behövts. Deltagare B, C och E hade inte ens noterat 

att hjälpfunktionen existerade, medan A hade använt hjälptjänster vid databassökning, 

men upplevde att de ofta var omständliga att använda och att tidspressen i den här 

uppgiften, jämfört med hemtentor, inte tillät detta. D uppgav att hon i princip inte 

använt hjälptjänster sedan hon var ovan datoranvändare, och att detta berodde på att hon 

haft dåliga erfarenheter av dem: ”när man var yngre, så var inte de här hjälpsystemen så 

bra”. Deltagare E uttryckte att hjälpfunktioner kunde vara ett bra stöd, men konstaterade 

att hon hade tillräckligt mycket information för att lyckas med sökningarna ändå. 

 

Deltagare D och E uppgav båda att de brukade inleda med enkel sökning. Medan D gick 

vidare till Utökad sökning då den första, enkla, sökningen inte gav tillfredsställande 

resultat, använde E utökad sökning som en avgränsningsmetod, eftersom hon visste att 

Enkel sökning oftast gav stora mängder träffar.  
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8.3.3 Upplevelser av Summons funktioner 

 

Samtliga deltagare upplevde att den Utökade sökningen var en mycket användbar 

funktion, då det gav många möjligheter att direkt avgränsa ämnet och få mer specifika 

sökresultat. Deltagare C var mycket positiv, trots att han själv inte upplevde att han 

hade användning av de avgränsningar som erbjöds. Deltagare A poängterade dock att 

han upplevde att man hittade samma funktioner i enkel sökning, genom att sortera 

sökresultatet på olika sätt, och att han inte brukade använda Utökad sökning – han 

tillhörde ”en av alla de som fortfarande söker, typ Googlar liksom bara det som jag är 

ute efter”. Deltagare D hade, enligt egen utsaga, svårt att förstå varför Studentuppsats 

inte fanns med i Utökad sökning, när hon sökte på Content type. 

 

Deltagare E valde av misstag Uteslut från resultat: Tidningsartiklar i sökuppgift 2, trots 

att det hon syftade till var att inkludera tidskriftsartiklar. Denna problematik återkom 

även i sökuppgift 4, där hon inledningsvis uteslöt avhandlingar. Hon påpekade att hon 

insåg att hon inte hade läst rubrikerna i Utökad sökning tillräckligt noggrant, men 

framhöll ändå att det var svårt att urskilja skillnaden mellan Visa endast och Uteslut 

från resultat. Alla andra avgränsningar innebar att ange vad man ville ta med och hon 

tyckte att avgränsningen Uteslut från resultat var ”… ju väldigt konstig. Jag tycker inte 

den borde finnas med.”. 

 

Vid frågan om hur deltagarna upplevde språkanvändningen (facktermer, rubriker etc.), 

svarade samtliga att termerna var välbekanta och lätta att relatera till tidigare 

erfarenheter av informationssökning – ”det är ju så det heter, liksom. Det är svårt att 

argumentera emot det.” (deltagare C). Undantaget var att han, precis som E, upplevde 

att rubrikerna för avgränsningar i Utökad sökning kunde ha varit tydligare. 

 

 

8.3.4 Generella reflektioner kring Summon som söktjänst 

 

Deltagare A berättade att han hört från bekanta, som arbetar i bibliotek, att Summon 

skulle vara krångligt och dåligt att söka i. Efter att ha utfört sökuppgifterna sade han 

dock att ”det var inte så klurigt som jag trodde”. Han diskuterade även att det faktum att 

han studerar vid BHS, där informationssökning är en stor del av utbildningen, möjligen 

kunde medföra att han hade en större intuitiv förståelse för hur Summon fungerade. Han 

efterlyste även någon form av snabb och tydlig översikt över vilka resurser som ingår i 

Summon (t.ex. BADA), vilket hade underlättat för att förstå vilka avgränsningar som är 

möjliga att göra. 

 

Deltagare B kommenterade, angående sidans layout, att ”den känns väl som en typisk 

bibliotekssida […] en viss trygghet i det, den känns väl kanske inte… så… ny.”. Hon 

upplevde ändå att den var tydlig och att man snabbt förstod hur man skulle använda de 

olika sökfälten. E uppskattade möjligheten till förhandsgranskning av titlarna i 

träfflistan och tyckte i stort att sidan var funktionell. D upplevde att det var svårt att 

förstå skillnaden mellan olika sorters media – hon efterlyste någon form av tydligare 

markering. Deltagare A, som inför varje ny sökning återgick till BLR:s startsida (vilket 

han uppfattade som Summons startsida), upplevde att han ”tappade bort det enkla 

sökfältet”, men tyckte annars att sidan ”ser ut som den ska”.  
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Deltagare B upplevde initialt att det var svårt att söka, men relaterade detta till att det 

var första gången hon använde Summon. Efter en stund, då hon utfört ett par av 

uppgifterna, blev det mycket lättare – särskilt då sökuppgifterna var mer specifikt 

utformade, som i uppgift 1. 

 

Deltagare C uttryckte sitt missnöje över att han råkat dölja Publikationstyp i sökuppgift 

5 – ”man får ju inte gömma publikationstypen!”. Han uppfattade inte att alternativen 

doldes på detta sätt, och att han behövt klicka på Mer för att få fram fler 

publikationstyper, utan sade att han antog att Ämnesord var en underrubrik till 

Publikationstyp (se sid. 19, Fig. 5). 

 

A konstaterade att han ”får nog ge det [Summon] en chans till” men efterlyste någon 

form av genomgång eller användarundervisning. Även B konstaterade att det vore 

önskvärt med mer kunskap om Summon, särskilt inför examensarbetet. Deltagare C, 

som fått ca en timmes introduktion till Summon vid utbildningens start, vidhöll trots 

detta, att ”det finns ju mycket, mycket mer än detta” att lära sig och att det vore nyttigt 

med fortlöpande användarundervisning. 

 

Till skillnad från de övriga, upplevde deltagare E att ”det var väldigt lätt att söka i 

Summon!”. Att träfflistan innehöll olika typer av medier, såväl böcker som artiklar, var 

något hon framhöll som särskilt positivt. Hon uppskattade också att systemet ofta 

föreslår en databas som är anpassad till ämnet. 

 

 

9 Analys 
 

För att tematisera analysen av våra resultat, återknyter vi till Quesenberys (2003) teori 

om The Five Dimensions of Usability. Material från intervjuer och observationer 

kombineras i varje analysavsnitt. För att underlätta läsningen, inkluderar vi även 

sammanfattningar av Quesenberys definitioner. 

 

 

9.1 Effective  
 

- i vilken grad och hur enkelt användaren når de önskade målen (Quesenbery 2003, s. 

83f).   

 

Som tidigare nämnts, genomförde samtliga deltagare sökuppgift 1 på mycket kort tid 

och det var endast C som inte erhöll det efterfrågade resultatet. Den del av uppgiften 

som uppmanade deltagarna att komma till posten i bibliotekskatalogen, innebar inget 

problem, då de antingen valde att klicka på titellänken eller ikonen (se Fig. 4), vilka 

båda länkar till bibliotekskatalogen. 

 

Deltagare A hade initiala svårigheter att hitta tillbaka till BLR:s startsida, vilken han 

även uppfattade som Summons startsida. Det tycktes viktigt för honom att vid varje ny 

sökning återvända till startsidan, men han tycktes inte göra den naturliga kopplingen att 

funktionen han sökte redan fanns framför honom – sökrutan ovanför träfflistan. Även i 

de uppgifter där deltagarna uppmanades att gå till Utökad sökning, återvände A till 
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BLR:s startsida, för att därifrån välja Utökad sökning. Då vi under intervjun påpekade 

att Utökad sökning fanns länkad till höger om rutan för Enkel sökning i 

Summongränssnittet, utbrast han ”jaja, smidigt”. Även deltagare C återvände till BLR:s 

startsida, medan övriga stannade kvar i Summons gränssnitt. Detta skulle kunna bero på 

att BLR:s startsida är den naturliga ingången till bibliotekets samtliga resurser. Dock 

skulle det även kunna härröras till det faktum att vi, i inledningen av observationen, då 

vi förklarade syftet med vår undersökning, visade hur man hittade till Summon på 

bibliotekets hemsida och bad deltagarna inleda sökningen där. 

 

I uppgift 3 erhöll deltagare B väldigt få resultat, vilket hon inte upptäckte förrän hon 

gick in i Utökad sökning (där man tydligare ser vilka avgränsningar man valt). Ett par 

av deltagarna behöll av misstag såväl tidigare angivna söktermer som sökavgränsningar, 

vilket medförde att de fick felaktiga sökresultat och behövde göra om sökningen. 

 

Deltagarna uppgav vid intervjutillfället att de hade haft svårigheter att förstå på vilket 

sätt Content type och Publikationstyp korresponderade med varandra – studentuppsatser 

fanns inte över huvud taget med i Content type i Utökad sökning. Fyra av fem deltagare 

misslyckades med att fullfölja den sista uppgiften, där de ombads söka fram en 

studentuppsats. För att hitta studentuppsats under facetten Publikationstyp i träfflistan, 

var man tvungen att klicka på länken Mer. Trots att detta kan tyckas vara en relativt lätt 

uppgift, var det endast en av fem som lyckades hitta facetten. 

 

Under observationerna framkom flera faktorer som bidragit till slutsatsen att Summon 

uppfyller kravet om flexibilitet, d.v.s. att det finns mer än en väg att gå för att uppnå 

likvärdiga resultat (Quesenbery 2003, s. 84). I uppgift 2, där vi eftersökte artiklar som 

var publicerade som längst ett år tillbaka i tiden, hade vi förväntat oss att de skulle välja 

facetten Publication date, men 3 av deltagarna valde istället att sortera sökresultaten 

efter Nyast först, vilket i praktiken gav samma resultat, förutom att de själva behövde 

kontrollera att träffarna verkligen uppfyllde kriteriet om att vara max ett år gamla. I 

sökuppgift 3 reflekterade deltagare A inte ens över hur många träffar han fick i enkel 

sökning, utan relevansrankade på ”egen hand” och fick samma fyra träffar som i utökad 

sökning. Det är alltså hans informationskompetens som leder till detta resultat. 

 

Deltagare A hade inledningsvis förutfattade meningar om hur det skulle vara att söka i 

Summon, vilket han relaterade till uppgifter från biblioteksanställda i 

bekantskapskretsen, men uppgav sig, efter genomförda sökuppgifter, ha blivit positivt 

överraskad över hur intuitivt och enkelt det ändå var. 

 

 

9.2 Efficient  
 

- den tid och ansträngning som krävs för att användaren ska lyckas med sin uppgift 

(Quesenbery 2003, s. 84f). 

 

Ju mer detaljerad information deltagarna gavs om vad som eftersöktes, desto snabbare 

lyckades de nå resultat. I sökuppgift 1, som presenterade en för studenter välkänd 

söksituation, där de gavs möjlighet att välja en titel från en litteraturlista med 

fullständiga referenser, nådde samtliga resultat inom ett par minuter. Detta skulle kunna 

härledas till den s.k. enkelhetsprincipen (Jin & Fine 1996, s. 258f,), vilken innebär att 



 

25 

 

användare vill ha så enkel och väldefinierad information som möjligt. Tidsåtgången 

skilde sig dessutom uppenbart åt mellan de olika deltagarna. A var eftertänksam och vi 

upplevde att han var angelägen om att nå ”rätt” resultat. Deltagare C var mycket 

forcerad – han gjorde snabba val och lade inte så mycket tid på att läsa igenom 

sökuppgifterna, vilket resulterade i att han vid ett par tillfällen tolkade uppgiften 

annorlunda än vad vi avsett. Dessutom var han även snabb med att tolka sina resultat 

och därför inte så noga med relevansbedömningen i förhållande till sökuppgiften. 

 

Det faktum att facetten Ämnesord är kontextbaserad, vilket innebär att endast ämnesord 

som är relevanta för sökresultatet visas, kan underlätta och effektivisera sökningarna, då 

användarna inte själva behöver formulera vilka termer de vill avgränsa vidare med. 

Deltagare E upplevde dock att sökprocessen i Summon var något tidsödande, då hon var 

tvungen att först ta fram sökresultatet och sedan avgränsa med hjälp av facetterna. I en 

databassökning brukade hon välja att avgränsa, med hjälp av ämnesord, redan när hon 

formulerade sin sökfråga. Att sjuksköterskestudenter inte använder Summon i första 

hand, då de är vana vid att gå direkt till ämnesspecifika databaser, är något som bl.a. 

diskuterades vid Summons användarmöte (Arvidsson 2012-03-06). 

 

Det är svårt att bedöma hur snabbt sökningarna hade gått att genomföra i avsaknad av 

det eventuellt störande moment vår observation innebar. Trots att vi poängterat att det 

inte finns någon tidsbegränsning i genomförandet av sökuppgifterna, kan det inte 

uteslutas att deltagarna upplever viss stress/tidspress. Deltagare A uttryckte också under 

intervjun att han upplevde en viss tidspress i söksituationen. Dessutom hade vi försett 

deltagarna med fördefinierade sökuppgifter, vilket skulle kunna ha såväl positiv som 

negativ inverkan på tidsåtgången. I en mer naturlig söksituation, då användaren själv 

väljer ämne och avgränsningar, kommer tidsåtgången troligtvis påverkas av helt andra 

parametrar, såsom deadlines och hur stort behov användaren har av den sökta 

informationen. Det kan t.ex. tänkas att sökningar för eget uppsatsarbete motiverar till en 

mer grundlig och heltäckande sökprocess. 

 

 

9.3 Engaging 
 

- hur tilltalande och entusiasmerande gränssnittet är (Quesenbery 2003, s. 86). 

 

Vid frågan om hur de upplevde sidans layout, var det ingen av deltagarna som hade 

några direkt starka åsikter. Dessutom befästes det initiala intrycket att flera deltagare 

hade svårt att skilja mellan BLR:s startsida och Summon. Ingen av deltagarna uttryckte 

någon större entusiasm inför gränssnittet i sig. Deltagare B tyckte visserligen att 

layouten ingav en ”viss trygghet”, men hon kunde inte säga om detta var positivt eller 

negativt. Det samlade intrycket är att deltagarna uppfattar gränssnittet som traditionellt 

och tryggt, om än något tråkigt och daterat. 

 

Då den grafiska profilen på BLR:s hemsida till stora delar styrs av de webbstandarder 

som tillämpas på Högskolan i Borås, finns det inte så stort utrymme att påverka 

utseendet hos Summon. I den mån gränssnittet har kunnat anpassas efter egna 

önskemål, har målet varit att hålla det så rent och enkelt som möjligt (Arvidsson 2012-

03-01). Det är således kanske inte helt förvånande att deltagarna inte uttrycker någon 

större entusiasm inför layouten. 
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9.4 Error tolerant 
 

- hur väl produkten föregriper eventuella problem och hur lätt de som ändå uppstår kan 

åtgärdas (Quesenbery 2003, s. 87f). 

 

Den avgränsning som ställde till med problem för samtliga sökande, förutom E, var 

Studentuppsats, vilken inte var synlig förrän man valde Mer under facetten 

Publikationstyp. Två av deltagarna lyckades dessutom dölja facetten helt, genom att 

klicka på rubriken (se Fig. 5). 

 

E var den enda av deltagarna som aktivt rensade alla sökfält och avmarkerade 

avgränsningarna inför varje ny sökning. Dock gjorde hon detta manuellt, utan att 

använda funktionerna Återställ formulär eller Rensa formulär. Detta kan bero på att 

dessa funktioner ligger längst ned på sidan Utökad sökning och inte syns förrän man 

scrollat ned en bit. På sidan för enkel sökning finns inte någon sådan funktion 

tillgänglig, utan här måste man först radera innehållet i sökrutan och sedan välja Ny 

sökning (vilket är satt som default när man först kommer till sidan), för att inte ta med 

avgränsningarna från föregående sökning. 

 

De deltagare som av misstag valde fel avgränsningar i Utökad sökning, genom att 

utesluta publikationsformer de egentligen önskade inkludera, kunde relativt snabbt 

upptäcka detta i träfflistan, då det tydligt angavs vad man uteslutit från sökningen (se 

Fig. 6). 

 

 

 
 

Fig. 6. Sökning i Summon, med Publikationstyp/Publication type: Avhandling utesluten. 

 

 

I uppgift 2 markerade E Uteslut tidningsartiklar, men då vi frågade henne vid 

intervjutillfället, framgick att hon trodde att hon valt Ta med tidskriftsartiklar. Detta 

indikerar att hon dels inte var medveten om skillnaden mellan tidning och tidskrift 

(vilket inte är helt självklart, även om hon i övrigt var mycket informationskompetent) 

och dels inte noterat ordet ”uteslut”. 

 

Deltagare D behöll i uppgift 2 sökorden people on a bridge (till synes omedvetet, 

eftersom de fanns kvar i sökrutan), d.v.s. hon gjorde inte, som de övriga 4, ett aktivt 

ämnesval. Detta var dock egentligen inte något vi hade specificerat i uppgiften, eftersom 

det stod ”valfritt ämne”. Det faktum att hon inte alls reflekterade över detta kan vara en 

indikation på att det är svårt för användarna att upptäcka att de valt (eller förstå 

skillnaden mellan att välja) Behåll sökavgränsningar eller Ny sökning.  
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När deltagare B i sökuppgift 3 av misstag markerade Behåll sökavgränsningar och på 

detta vis behöll föregående söknings avgränsningar, erhöll hon väldigt få resultat. Detta 

misstag upptäckte hon emellertid inte förrän hon gick in i Utökad sökning, där hon 

upplevde att det gavs en mer lättöverskådlig bild av de avgränsningar hon gjort. 

 

Det faktum att samtliga användare på olika vis lyckats markera ”fel” avgränsningar, är 

ett tecken på att det föreligger viss otydlighet i placering eller formulering av facetterna. 

Dock visar våra observationer samtidigt att deltagarna i flera fall på egen hand lyckades 

upptäcka felen, tack vare att de utförda avgränsningarna var tydligt markerade i 

träfflistan, vilket svarar mot definitionen av Error tolerant (Quesenbery 2003, s. 87f), 

att de fel som eventuellt uppstår ska vara lätta att upptäcka och korrigera. 

 

 

9.5 Easy to learn 
 

- hur väl systemet tillvaratar användarens förförståelse (Quesenbery 2003, s. 88f). 

  

Flera av deltagarna uttryckte att det var lätt att förstå hur man skulle påbörja sina 

sökningar och var man kunde välja att avgränsa, något de tillskrev både den egna 

informationssökningskompetensen och Summons relativt intuitiva och lättförståeliga 

gränssnitt. De ansåg sig dock inte ha tillräckligt med kunskap om Summon, framför allt 

med avseende på de avgränsningsmöjligheter som finns, för att utföra sökningarna till 

fullo. 

 

Deltagare E påpekade att hon tyckte det var lätt att överföra den kunskap hon erhållit 

genom tidigare användarundervisning, in i Summon, då hon ofta gjort avancerade 

sökningar i ämnesdatabaser. De övriga deltagarna hade alla fått någon form av 

användarundervisning, vilket gav en viss grundkunskap om informationssökning i 

allmänhet. Detta visade sig framför allt genom att de kände till skillnaden mellan enkel 

och utökad sökning. 

 

En annan aspekt på Easy to learn, behandlar huruvida systemet är att betrakta som 

förutsägbart och konsekvent (Quesenbery 2003, s. 88f). Detta fann vi belägg för, främst 

i sökuppgift 1, där deltagarna använde sig av sådana sökstrategier som de sade sig bruka 

även då de gjorde sökningar i bibliotekskatalogen eller andra databaser. Dessutom 

kände samtliga till och hittade intuitivt funktionen att sortera resultaten efter relevans 

eller publiceringsdatum, vilket kan antas bero på att denna funktion ofta återfinns på 

samma plats i de flesta av de databaser BLR prenumererar på. 

 

10. Diskussion och slutsatser 
 

Quesenbery (2011, s. 84) poängterar att modellens fem delar får olika vikt och 

betydelse, beroende på system och sammanhang. Detta är något vi funnit belägg för, då 

t.ex. engaging och easy to learn har fått mindre framträdande roller i vår analys.  
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Tidigare studier har visat att sökbeteende ofta baseras på principen om minsta möjliga 

ansträngning samt att användare ofta nöjer sig med information av bristfällig kvalitet, 

trots att bättre material finns inom räckhåll (Bates 2003, s.4f). Detta beteende har vi 

observerat hos flera respondenter – de har nöjt sig med de resultat de fann vid en snabb 

sökning, trots att de kanske inte till fullo motsvarade uppgiftens specifikationer. 

Deltagare C noterade inte ens, i uppgift 1, att det resultat han fått inte innefattade en 

bok, utan en bokrecension. I uppgift 5, där han av misstag dolde facetten 

Publikationstyper, gav han snabbt upp sökningen. Vid intervjutillfället fann vi inget 

entydigt svar till varför han valde att avsluta sökningarna, men då han genom hela 

observationen uppvisade stor angelägenhet att nå snabba resultat, torde detta kunna vara 

en förklaring. 

 

De olika deltagarna hade, som tidigare diskuterats, väldigt olika sätt att ta sig an 

uppgifterna – någon var lugn och metodisk, medan andra arbetade snabbt. Deltagare B 

uttryckte genom hela undersökningen, att hon inte upplevde sig ha tillräcklig kunskap 

om informationssökning i allmänhet, för att kunna utföra uppgifterna på ett 

tillfredsställande sätt. D och E arbetade mycket målmedvetet, men med olika strategier, 

vilket gav olika resultat. En av Carl Martin Allwoods (1998, s. 13) tankar kring 

usability, är att ett välfungerande system kan anpassas till de olikheter som ofta finns 

mellan användares förkunskaper. Vid frågan om de hade tillräckliga kunskaper om 

Summon, svarade ingen av deltagarna ja. Dock tycks det trots allt vara så, att tidigare 

kunskaper om och erfarenhet av informationssökning medförde att sökningarna gick 

relativt bra. 

 

Att användare inte är en homogen grupp, är något som konstaterats i flertalet 

användarstudier (Abrahamsson & Berg 2007, s. 8). Deltagare E var mycket van vid 

avancerad informationssökning, och kände till sitt eget ämne mycket väl. Hon visste 

vilka ämnesord som var användbara i olika sammanhang och hade lätt att överföra sin 

informationskompetens till sökningarna i Summon. Dock var hon inte så intresserad av 

Summons möjlighet att erbjuda ett stort träffresultat som sedan avgränsas, vilket stöder 

tidigare forskning som konstaterat att stora förkunskaper ger ett annat sökbeteende, i det 

att en student som är van vid informationssökning ofta gör mer avancerade 

ämnessökningar (ibid.). Detta skulle även kunna förklara hennes uttryckliga önskan att 

kunna avgränsa med hjälp av ämnesord direkt i utökad sökning – med större kunskaper 

tycks behovet av en enkel, Google-liknande söktjänst som ger stora mängder resultat 

minska. 

 

Tidigare forskning har också visat att användningen av facetterna är otroligt viktig för 

att användaren ska nå tillfredsställande sökresultat. Om facetterna används fel eller inte 

alls, blir det svårt att förstå och bedöma vilken typ av resultat man faktiskt erhållit 

(Gross & Sheridan 2011). Detta är även något som noterats vid examinering och 

utvärdering av användarundervisningstillfällen vid BLR (Arvidsson 2012-03-06). Det 

faktum att ingen av deltagarna funderade över att använda någon hjälpfunktion, vilket 

kunde ha hjälpt dem med information kring facetterna, och enbart ett par deltagare sade 

sig ha noterat att den över huvud taget existerade, är något som bekräftas även av 

tidigare studier. Rönnbäck (2006) fann i sin studie att de flesta användare inte 

uppmärksammar eller använder hjälpfunktioner, om man inte uttryckligen ber dem, 

trots att det eventuellt kunde ha bidragit till mer lyckade sökningar och adekvata 

sökresultat.  
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Då en identifierad nackdel med en Google-artad sökning, kan vara att det ofta returneras 

ett mycket stort och svårhanterligt antal sökresultat (Forsman 2012-04-12), var vi i 

sökuppgift 3 nyfikna på deltagarnas eventuella reaktioner då de fick jämföra sökresultat 

i Enkel och Utökad sökning, med avseende på antal träffar. Då vi konstruerade 

sökuppgiften, var vår avsikt att visa skillnaden mellan träffresultatet i de olika 

sökalternativen, Enkel och Utökad sökning. En enkel sökning på Looking for 

Information genererar ca 1,5 miljon träffar, medan Utökad sökning, med Looking for 

Information i titelfältet samt avgränsningen på publikationstyp Bok/E-bok, resulterar i 

knappt 50 träffar [2012-05-17]. Dock kunde vi inte notera någon större reaktion från 

deltagarna, utan de fokuserade på att nå ett adekvat resultat i träfflistan och under tiden 

rapportera det antal träffar de fick. Resultatet från observationen motsvarade således 

inte den avsikt vi ursprungligen hade med sökuppgiften. 

 

En andra avsikt med uppgift 3, var att få deltagarna att använda sig av Utökad sökning, 

då flertalet studier visat att den genomsnittlige användaren ofta nöjer sig med att 

använda Enkel sökning (Ballard & Blaine 2010, s. 267). Då två av deltagarna uppgav 

sig vara bekväma med och vana vid att använda Utökad sökning, och deltagare E 

berättade att hon alltid brukade gå till Utökad sökning för att göra specifika sökningar, 

fyllde denna del av sökuppgiften inte det behov vi förutsett. Dock är det viktigt att 

påpeka, vilket tidigare noterats, att alla användare söker på olika sätt och att det i en 

större undersökning eller en med helt andra deltagare, kunde ha varit en viktig 

specifikation. 

 

I sökuppgift 2 valde deltagare A och E att avgränsa med hjälp av facetten för 

publiceringsdatum. De tre andra rankade träffresultaten med hjälp av funktionen Nyast 

först, vilket innebar att de själva var tvungna att kontrollera att det fanns tre artiklar som 

uppfyllde kraven. I uppgift 3 upplevde samtliga att de hade utfört sökuppgiften och nått 

resultat. B, C och E använde dock aldrig facetten Publikationstyp för att avgränsa till 

Bok/E-bok. Nu visades den specifika boken högst upp i träfflistan, men det hade varit 

intressant att se hur de gått vidare vid ett träffresultat som inte automatiskt presenterade 

rätt publikation överst. 

 

 

10.1 Metoddiskussion 

 

Metodvalet, med kombinationen av observationer och semistrukturerade intervjuer, har 

visat sig vara lyckat, då det försett oss med en stor mängd användbar empiri. Dock ser 

vi anledning att ändra vissa strategier inför eventuella vidare undersökningar. 

 

Vi blev överraskade över hur stor variation det fanns på möjliga sökstrategier, trots att 

vi trodde oss ha definierat uppgifterna på ett sådant sett att de skulle leda deltagarna att 

utföra sökningarna på ett någorlunda bestämt sätt, både gällande ordningsföljd och val 

av avgränsningar. Vi fann även, vid tolkning och analys av det empiriska materialet, att 

vissa av våra intervjufrågor inte besvarats så uttömmande som vi hade önskat. 

Inledningsvis hade vi t.ex. inkluderat i vår intervjumall en fråga om hur deltagarna 

upplevde sökuppgifternas tidsåtgång – huruvida den upplevdes som skälig. Dock uteslöt 

vi denna fråga, då vår uppfattning var att den skulle bli svårbesvarad, då ”skälig 

tidsåtgång” är ett mycket subjektivt begrepp. Vid analys utifrån Quesenberys definition 
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av efficient, där tidsåtgång, både reell och upplevd, diskuteras, hade det ändå kunnat 

vara intressant att se hur deltagarna själva definierade begreppet. 

 

En lärdom vi dragit från undersökningen, är att det är av stor vikt hur sökuppgifter och 

intervjufrågor formuleras. Trots att vi försökt förutse eventuella oklarheter, upplevde vi 

att det fanns en risk att vissa av uppgiftsformuleringarna blev otydliga eller till och med 

motsägelsefulla. Inför undersökningen genomförde vi en mindre pilotstudie, där vi från 

resultaten kunde utläsa att såväl sökuppgifter som intervjufrågor på ett tillfredsställande 

sätt skulle täcka in de forskningsfrågor vi ville finna svar på. Här visade det sig, som 

diskuterats tidigare, att vissa aspekter inte belystes så utförligt som vi önskat. Inför 

vidare studier av samma problemområde, skulle det troligtvis löna sig att göra en mer 

omfattande pilotstudie, både av observationsmall och av intervju. 

 

Då Summon implementerades på BLR vid höstterminens start 2011, är det troligtvis 

endast förstaårsstudenter som fått användarundervisning i just det systemet. Det vore 

intressant att genomföra en liknande studie om några år, då Summon blivit en naturlig 

del av informationssökningen (och -undervisningen) på högskolan. Att utföra 

undersökningen med ett större antal respondenter, skulle också kunna göra att man kan 

generalisera mer utefter t.ex. institutionstillhörighet. 

 

 

10.2 Slutsatser med återkoppling till forskningsfrågorna 

 

 Hur går studenterna tillväga när de utför ålagda sökningar i Summon? 

 Hur intuitivt och lättnavigerat är systemet utifrån ett användarperspektiv? 

 Vad anser studenterna om Summons användbarhet? 

 

Vi hade, då vi konstruerade sökuppgifterna, som målsättning att täcka in så stora delar 

av Summons funktion som möjligt. Det visade sig dock, att deltagarna hittade flera 

alternativa vägar att nå ungefär samma resultat. Sökstrategierna skilde sig åt, till viss del 

beroende på förkunskaper, men även på det faktum att det inte är möjligt att tillskriva 

användare en generell, homogen grupptillhörighet (Abrahamsson & Berg 2007, s. 8). 

 

Ett intressant resultat av vår studie, var att det fanns en viss diskrepans mellan de 

observerade resultaten från sökuppgifterna och hur deltagarna själva uppfattade sina 

sökningar. Deltagare C upplevde att han haft mycket lätt att genomföra sina 

sökuppgifter och att Summon var lättnavigerat, trots att han ändå inte ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper om Summon sedan tidigare. Dock visade observationen att det 

endast var i uppgift 2 och 4 som han nådde de eftersökta resultaten på ett enkelt sätt, 

medan han i övriga sökuppgifter haft svårigheter med att t.ex. hitta de tänkta facetterna. 

Generellt sett, upplevde vi att deltagarna var mer positivt inställda till sina sökningar vid 

intervjutillfället än vad som framkom under observationerna. Dock har vi via tidigare 

forskning erfarit att deltagare i användarstudier vid bibliotek ofta ger de svar de tror 

förväntas av dem (Abrahamsson & Berg 2007, s. 6).  
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Samtliga deltagare hade någon form av erfarenhet av informationssökning i webbmiljö, 

vilken de tycktes kunna överföra till sökningarna i Summon. Studien visar, i enlighet 

med tidigare forskning, att den generella informationskompetensen kan variera utefter 

olika faktorer, såsom personligt intresse och grad av förkunskap. 

 

Trots att deltagarna uppnådde mycket varierande resultat, visar vår undersökning att 

Summons grundläggande navigering är lätt att behärska. Även deltagarnas intervjusvar 

visar på detta, då samtliga säger sig ha upplevt sökningarna positivt. De problem som 

uppstod, kan till stor del relateras till bristande kunskap om de avgränsningsmöjligheter 

facetterna erbjuder, vilket även stöds av tidigare forskning. 

 

Liksom i flertalet tidigare studier, identifieras användarundervisning (eller brist på 

densamma) som en starkt bidragande orsak till att deltagarna hade problem med att 

genomföra vissa sökuppgifter. Respondent C var den ende som fått undervisning i 

Summon, men han upplevde ändå inte att detta var något som hjälpte honom, vilket 

bekräftar Bates (2003, s. 4) slutsatser om att informationsundervisning som inte är 

kopplat till ett aktuellt och reellt behov ofta snabbt faller i glömska. Samtliga deltagare 

betonade att användarundervisning specifikt riktat mot Summon, skulle vara till stor 

hjälp inför fortsatta sökningar, särskilt med avseende på facetternas 

användningsområden. 

 

Vår studie visar att Summon i varierande grad uppfyller kriterierna från de fem delarna 

av Quesenberys modell. Då målet är att systemet ska vara så lättolkat och intuitivt som 

möjligt, finns det dock förbättringar att göra. I takt med att användarna får större 

möjlighet att på egen hand hitta överväldigande mängder information, blir det desto 

viktigare att biblioteken fokuserar på att vägleda dem att utveckla sökstrategier och en 

förmåga att utvärdera den erhållna informationen. Det syfte alla söktjänster torde ha 

gemensamt, är att rätt information i slutänden ska nå rätt användare med så lite 

komplikationer som möjligt.  
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Bilaga 1 Sökuppgifter 
 

Börja med att gå till BLR:s hemsida, där sökrutan för Summon finns. 

 
1. a) Sök fram en av dessa titlar: 

 Szymborska, W. (1990). People on a bridge: poems. London: Forest Books. 

 Yates, R. (2010). Easter Parade. Stockholm: Nordstedts. 

 
b) Se om boken är utlånad. 

 

2. Sök fram tre vetenskapliga artiklar inom valfritt ämne. De får vara max 1 år gamla. 

 
3. Sök fram e-boken Looking for Information. Skriv upp hur många träffar du får. Hur många 

träffar får du om du istället använder Utökad sökning? 

 

4. Gå till Utökad sökning. Sök fram en avhandling om onkologi. Den ska finnas i fulltext. Hur 

många träffar innehåller ämnesordet pathology? 

 
5. Sök fram en studentuppsats om sociala medier. Du bör få mellan 12 och 22 träffar. 

  



 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Följdfrågorna är kursiverade. 

Bakgrund 
 

Hur länge har du studerat vid Högskolan i Borås? 

 

Vid vilken institution studerar du? Program? 

 

På vilken nivå/i vilken årskurs studerar du? 

 

Hur gammal är du? 

Summon 

 

1. När du letar information för dina studier, var/hur brukar du börja söka? 

 Summon? 

 Google/Google Scholar? 

 Bibliotekets katalog? 

 Annat? 

 

2. Har du fått någon användarundervisning i Summon? 

Via biblioteket/din institution/annat? 

 

3. Hur upplever du att det är att söka i Summon? 

 Lätt/svårt att förstå hur man gör? 

 

4. Brukar du hitta det du letar efter när du söker i Summon? 

- om inte, vad brukar du göra? 

Ändra sökord eller avgränsningar? 

Börja om med en ny sökning? 

Fråga bibliotekarie? 

 Annat? 

 

5. Om du använde en hjälpfunktion – hjälpte det dig? 

 

alternativt: 

 

Om du inte använde hjälpfunktion, varför? 

 

6. I de uppgifter vi bad dig göra avgränsningar, hur upplevde du det? 

 Lätt/svårt att förstå vilken man skulle använda och varför? 

 

7. Hur upplevde du den avancerade sökfunktionen ”Utökad sökning”? 

Brukar du använda den funktionen vid andra tillfällen? 

Är det några fält i denna funktion som du saknar/upplever som överflödiga? 

  



 

 

 

8. Hur tycker du att layouten på sidan är? 

 Utseendemässigt? 

 Lätt/svårt att hitta? 

Annat? 

 

9. Känner du att du har tillräcklig kunskap om söktjänsten (Summon) för att kunna hitta det 

du letar efter? 

 

10. När du tänker tillbaka på din sökning, rent generellt, vad uppfattade du som bra/dåligt? 

 

11. Är det något du vill tillägga? 


