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$EVWUDFW� This master thesis is an attempt to study the interface in itself, where the
human meets the machine and the problems that can arise. I study a
particular interface, namely the OPAC of Libra III.
In 1999 IFLA presented recommendations for what an OPAC shall
contain, and in one part of my master thesis I compare Libra III with these
recommendations from my opinion. In another part of my master thesis I
make an investigation where I let five by me chosen persons answer some
questions from me, both by doing and verbally.
I draw the conclusion that Libra III follows most of the recommendations
of IFLA in a sufficient way. There are deficiencies in how plain you can
see what is happening in the system when your search for example
doesn´t give any hits. Really important the simplicity seems to be to make
a search successfull, and this IFLA recommends at the same time as my
subjects of the experiment look for it. From my point of view failures
depend on a combination of the fact that the constructers of the system
haven´t taken enough consideration to the end-users of the system and
that the education of the users hasn´t been good enough.
Taken altogether my judgement of Libra III after all is that it is a good
system both seen from IFLA and from my subjects of the experiment, but
that this is a field where more can be done.
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%DNJUXQG

Jag har under min utbildning inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap kommit att
intressera mig för den "vanliga människans" möte med biblioteksdatasystemet, alltså själva
sökverktyget för den enskilde medborgaren utan några speciella specialistkunskaper, på våra
bibliotek. Just själva gränssnittet mellan människa och maskin och hur väl detta möte egentligen
fungerar är vad denna uppsatsen kommer att behandla. Jag har också arbetat extra på
folkbibliotek under min utbildning, och arbetet där har ytterligare förstärkt mitt intresse för
området ifråga. Dessutom har jag i min hemkommun, Helsingborg, under våren 2001 fått vara
med om ett byte av biblioteks-OPAC från Btj 2000 till Axiells Libra III, och har under denna
process blivit ytterligare medveten om området ifråga och hur olika systemtillverkare försökt att
angripa användarnas problem.

Vid arbetets början hade jag som hypotes att de OPACs som finns inte alltid fungerar på
användarnas villkor, utan att de för att komma till sin fulla rätt kräver kunskaper som gemene
man inte besitter. Detta menade jag isåfall var en så allvarlig brist för en informationsförsörjande
institutions verksamhet att det var väl värt en studie.

6\IWH

Jag kommer att i detta arbete försöka utröna huruvida en av de publika kataloger, nämligen Libra
III, som idag finns på våra svenska bibliotek fyller sin uppgift och funktion på ett bra sätt, sett
utifrån hur pass väl detta system vars OPAC-del jag undersöker stämmer överens med
rekommendationer från IFLA om hur en bibliotekskatalog ska vara utformad. Att följa de
rekommendationer som experterna inom biblioteks- och informationsvetenskap ger kan en
välfungerande biblioteks-OPAC aldrig komma undan, och detta anser jag vara det ena benet som
en OPAC måste stödja sig på i dagens läge.

Jag kommer också att låta fem av mig utvalda användare använda sig av systemet för att jag ska
kunna iaktta, diskutera med dem och ställa frågor till dem under och efter pågående sökningar.

Man skulle kunna se intressenterna i ett biblioteksdatasystem som tillhörig någon av flera möjliga
grupper. Det kan dels röra sig om de systemvetare som ska utveckla systemen rent tekniskt och är
specialister på vad som går att göra på den tekniska sidan, dels de som designar systemen rent
logiskt och ofta har biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund, dels den personal som
arbetar med systemet ute på arbetsplatserna och kan sägas utgöra proffs på att söka information,
men även, vilket man inte får glömma, de tillfälliga biblioteksbesökarna som behöver hjälp med
att hitta fram till information utifrån sina perspektiv.
På grund av min erfarenhet av arbete på folkbibliotek så misstänker jag att denna senare grupp
relativt sällan får komma till tals, och det jag vill undersöka är just om OPACen som besökarna
på våra bibliotek utför sina sökningar i fyller sina behov, sett utifrån användarna, och om dessa
verkligen hittar fram till det de söker. I gränssnittet mellan människa och maskin sker det något
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som jag menar vara mycket intressant där de bägge parterna måste "förstå" varandra utifrån den
kapacitet vardera parten innehar. För lyckade systemlösningar krävs det kunskap i hur människor
fungerar rent kognitivt och hur de maskinella systemen kan anpassas till dessa funktioner, vilket
är något som är en växande forskningsgren i takt med maskinernas ökande betydelse i vår vardag.

)UnJHVWlOOQLQJDU

Jag har i min uppsats två huvudsakliga frågeställningar, och dessa är:

� Hur pass väl uppfyller Libra IIIs OPAC IFLAs rekommendationer och principer från
1999?

� Hur fungerar gränssnittet mellan människa och maskin i Libra IIIs OPAC?

Kriterier för att man ska kunna anse att en sökprocess via någon OPAC har varit lyckad blir i
denna uppsats om den sökande hittat det han/hon sökte efter, om systemet har svarat med en
rimlig mängd dokument för den sökande att överblicka och om systemet svarade på det som den
sökande ansåg sig fråga efter. Vad som är en rimlig mängd dokument kan nog variera väldigt
mycket beroende på vad sökningen har handlat om, och vad personen som sökte varit ute efter,
vilket jag är medveten om. Vad som är rimligt kommer till sist att handla om en bedömning av
den sökande. Vidare huruvida det är lätt att få svar på de frågor som kan uppstå under
sökprocessen från systemet i sig självt. För att säga det enkelt, om en sökande klarar att navigera
sig fram till det han/hon efterfrågat utan alltför stora problem. I de fall där systemet inte fungerar
frågar jag mig också om detta beror på bristande respekt för IFLAs standarder från
systemkonstruktörernas sida, om det beror på att bibliotekarierna använder systemet på fel sätt,
om det beror på bristande kunskaper eller färdigheter hos systemets användare eller om det kan
bero på att systemet inte är konstruerat på allra bästa sätt för dess tilltänkta användare och därför
inte heller fungerar som det var tänkt.

0HWRG

Den metod jag kommer att använda mig av för att lösa denna uppsats frågeställningar skulle jag
vilja likna vid en i huvudsak kvalitativ metod. Skälen till att jag tagit detta beslut i metodvalet
kommer jag nu här att presentera.

Ahlgren och Gustavsson presenterade 1997 några olika utvärderingsmodeller och jag ska nu
redogöra för dessa. I en programutvärdering ses verksamheten som ett antal funktioner. I dessa
funktioner ska man kunna utvärdera planering, genomförande, uppföljning och information. En
policyutvärdering genomföres främst vid en planerad samhällsförändring/reform där man önskar
se vad ett anammande av det nya programmet skulle kunna medföra eller har medfört. En
organisatorisk utvärdering kan göras på några olika nivåer, samhällsnivå, organisatorisk nivå eller
för en löpande operativ verksamhet. Man utvärderar alltså själva den löpande verksamheten. Vid
en systemutvärdering ser man på ett system som en uppsättning sammanhängande element som
kan innefatta föremål, människor eller organisationer. Vid denna utvärderingsform är det
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intressantare med olika beroendeförhållanden och relationer än att få bekräftat att målen
uppfyllts. Systemutvärderingen kan vidare göras antingen som en strukturanalys, där
överensstämmelsen mellan systemets olika delar och omgivningen undersöks, eller som en
processanalys, vilken är mer djupgående och försöker redogöra för hur ett system fungerar och
har utvecklats över tid. För att ett system ska komma att betraktas som effektivt fordras till
exempel att det skapas ett mervärde, det vill säga att delarna tillsammans ger mer än räknade var
för sig.1 Jag menar att det jag kommer att genomföra här närmast är att likna vid en
systemutvärdering med strukturanalys.

Den delen av huvudfrågeställningen som gällde i vilken grad Libra III:s webb-OPAC följde
IFLAs principer och rekommendationer för OPACs, kommer jag att besvara genom att själv
pröva systemet emot de punkter som jag kommer att beskriva under kapitel 3, IFLAs
rekommendationer av idag.

Svårare var det att bestämma sig för metod när det gällde den andra delen angående gränssnittet
mellan maskin och människa. Man skulle kunna tänka sig att göra en kvantitativ undersökning
genom att lägga ut enkäter vid sökarbetsplatserna ute på biblioteken, och försiktigt be de sökande
att besvara dessa efter avslutad sökning. Enkäter används ofta för att få reda på hur nöjda
användarna är, olika attityder, data, skickligheter och kunskaper. I en enkät är det också viktigt att
klart redogöra för hur den insamlade datan kommer att användas. Kvantitativa
undersökningsformer är dock inte alltid så lätta att genomföra som man kanske skulle kunna tro,
emedan man måste transkribera rådatan till värden som går att jämföra med andra värden.
Fördelen med kvantitativa undersökningar är å andra sidan att det vanligtvis är lätt att omvandla
resultaten till siffror vilket gör värdena användbara vid en jämförelse med andra kvantitativa
undersökningar. Implikationen blir att man måste tänka på att inte ha för många "öppna" frågor,
då dessa är svårbehandlade och inte så lätta att omvandla till jämförbara numeriska värden. Man
kan undersöka inkomna data på tre nivåer, den generella, gruppnivån och på den individuella
nivån.2 Jag kan utifrån detta resonemang bara konstatera hur viktigt det är att ha väl genomtänkta
frågor när man väl kommer till sin undersökningssituation eftersom det är omöjligt att göra redan
gjorda misstag ogjorda efter att man har gått ut med sin frågeställning. För ett bra resultat är det
viktigt att undersökningen genomförs direkt efter avslutad sökning för att garantera intryckens
färskhet.3

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att göra kvalitativa intervjuer där man i så fall skulle
låta sökande besvara frågor muntligt efter avslutat arbete vid en OPAC. Båda dessa arbetssätten
skulle dock i mitt fall medföra stora problem anser jag. Det kvantitativa för att det antagligen
skulle vara oerhört svårt att konstruera frågorna till att bli så enkla att gemene man hade tagit sig
tid att besvara dem, utan jag tror att jag i en bibliotekssituation skulle få ett oerhört stort bortfall.
Om jag skulle gå ut på biblioteken och intervjua människor på plats om deras nyss genomförda
sökningar så skulle jag antagligen stöta på andra problem, nämligen att många betraktar
informationssökningar som en högst privat affär som man helst vill hålla för sig själv.4

                                                          
1 Ahlgren, Elin & Gustavsson, Therese 1997. 8WYlUGHULQJ�DY�DXWRPDWLVHUDGH�ELEOLRWHNVV\VWHP��(Q�MlPI|UHOVH�PHOODQ
WHRUL�RFK�SUDNWLN, s. 30ff.
2 Hansen, Preben 1997. $Q�([SORUDWRU\�6WXG\�RI�,5�,QWHUDFWLRQ�IRU�8VHU�,QWHUIDFH�'HVLJQ, s. 5, 21f.
3 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. )RUVNQLQJVPHWRGLN��2P�NYDOLWDWLYD�RFK�NYDQWLWDWLYD�PHWRGHU, s.
173f.
4 Ibid., s. 105.
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Ytterligare en möjlig teknik för att undersöka en sådan här sak är att göra direkta observationer,
och då är det viktigt att man undersöker samma saker varje gång och att man följer vissa givna
intervaller. Det finns också onlinesystem där möjligheten finns att sända kommentarer direkt till
bibliotekarier eller systemdesigners elektroniskt vilket också kan vara värdefullt.5 För min del
utesluts sådan här direktkontakt på grund av att jag inte har de resurser som krävs för att
genomföra en sådan undersökning. Direkta observationer av användarnas beteenden vid OPACen
bör också normalt sett vara mycket svårt att göra på grund av att en sökprocess upplevs av
utföraren som något högst privat.6

Är då detta ett olösligt dilemma? Nej, det tror jag inte. Lösningen blir att låta några bekanta till
mig agera "försökskaniner", vilket jag kommer att göra genom att låta dessa själva bekanta sig
med Libra III. Jag bedömer att fem personer kan vara ett lämpligt antal individer för att vara
hanterbart. I första hand kommer mina försökspersoner att få utföra vilka sökningar de själva
önskar, och jag kommer under denna del av undersökningen bara att studera hur de går tillväga.
Efter deras egna sökningar så kommer jag även att ha förberett några uppgifter för dem att
försöka lösa som bland annat kommer att täcka ämnessökning och användande av de hjälpmedel
till systemet som finns i systemet självt. Viktigt att påpeka är också att mina försökspersoner inte
ska ha någon speciell utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, utan de kommer att
vara "informationssökningsamatörer". Efter avslutade sökningar så kommer jag att övergå till att
samtala med personerna, och då bland annat fråga hur de upplevde söksituationen.

Med denna metod hoppas jag att få svar på mina frågor. Jag garanteras att försökspersonerna
ställer upp på min undersökning, och jag kan få direkta svar på hur den vanlige användaren
upplevde söksituationen.

���7,',*$5(�)256.1,1*

I detta kapitel kommer jag att presentera en del tidigare forskningsarbete inom mitt ämnes
intresseområde. Den tidigare forskningen har jag hittat genom breda sökningar på sökord som till
exempel OPAC, användarstudier och IFLA. Allt det jag nedan presenterar kommer jag inte att
beröra i min analys, men eftersom jag anser att det ändå på ett eller annat sätt berör mitt
uppsatsområde har jag valt att ta med det. Det finns otroligt mycket forskning gjort runt OPACs
och deras användning, och följaktligen har jag varit tvungen att göra urval i tidigare material. Det
finns dock inte så mycket tidigare forskning, om ens någon, med precis den vinklingen som jag
har, och jag menar därför att jag ganska fritt kan botanisera i den tidigare forskningen.

Ytterligare en avvägning jag har fått göra är hur djupt jag skulle gå in i kognitionsforskning just
vad gäller det gränssnitt mellan människa och maskin som denna forskning behandlar mycket.
Här har jag resonerat som så att dels är detta ett område inom psykologi som jag inte behärskar,
och dels så skulle jag om jag ändå hade valt att gå in i detta forskningsfält ha tvingats att ta med
oerhört mycket mer tidigare forskning än jag redan har eftersom detta är ett mycket stort och brett
                                                          
5 Lancaster, F. W. & Sandore, Beth 1997. 7HFKQRORJ\�DQG�0DQDJHPHQW�LQ�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6HUYLFHV, s.
214ff.
6 Holme & Solvang 1997, s. 113.
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forskningsfält. Min uppsats hade då sprängt alla ramar både tidsmässigt och omfångsmässigt.
Slutsatsen av detta blev att jag i möjligaste mån skulle hålla mig ifrån den rent kognitiva
forskningen fast att den visst kan ses som relevant med en delvis annan vinkling på mitt arbete.

I början av 90-talet så kom CD-ROM-tekniken att bli populär ute på våra bibliotek, och detta var
något som man trodde mycket på inför framtiden. Man kunde konstatera att de flesta
biblioteksbesökarna, och då speciellt studenter, föredrog att använda CD-ROM-källor framför
vanliga tryckta källor. På direkta frågor om varför svarade användarna att de tyckte att CD-ROM
var roligare och gav en förbättrad bibliotekssyn. Många uttryckte tillfredsställelse även när
resultaten rent faktiskt var ganska dåliga, och det verkade/verkar alltså som om människor får en
falsk känsla av att något är bra bara för att det är baserat på ny teknik. Undersökningar visar i
själva verket att användare bara hittar en tredjedel av det som de bedömde som användbart, samt
dessutom bara en tredjedel av de verkligt viktiga ämnena. Det skulle vara ärligare och bättre för
sökningarna om de ansvariga också berättade om nackdelarna med den nya tekniken. För att
riktigt kunna lyckas med den krävs att man kan använda tesaurer på ett vettigt sätt.7 Väldigt
många låntagare använder gärna datorer i sin jakt på information, och då är det också viktigt att
katalogsystemen, till exempel Libra III verkligen är bra.

Den nya teknologin har i huvudsak haft fyra stora effekter på den service som biblioteken ger.
Den har modifierat det traditionella, den har introducerat nya tjänster, den har lett till att
låntagarna kan göra mer själva och den har lett till ett utökande av antalet söktjänster på
biblioteken. Ett exempel på den modifierande effekten är OPACens framväxt och utveckling som
har gjort att man idag kan söka i många olika kataloger samtidigt, alltså inte bara bibliotekets
egen. Vi har fått massor av nya söktjänster på biblioteken, och finesser som SDI (Selective
Dissemination of Information) är sedan 70-talet möjligt att föra in. Den sökande har alltså mycket
större möjligheter idag än någon gång tidigare att beställa fram material oavsett var han/hon
befinner sig, vilket också lett till ett ökat antal utlån även från mindre enheter. Det finns en risk
med detta och det är om låntagarna förväntas börja betala för detta själva. Idag måste biblioteken
vänja sig vid att många besökare kanske inte ens rent fysiskt kommer att besöka biblioteket.
Dessutom tycks dessa "långdistansanvändare" ha högre krav på bibliotekets service. Bibliotekets
roll förändras i takt med denna utvecklingen mycket, och det blir alltmer beroende av fungerande
gränssnitt människa-maskin och olika mailkontakter istället för instruktioner ansikte mot ansikte.
De flesta användarna tycker att ju mer teknik desto bättre.8 I detta betonas vikten av det som jag
är i färd med att undersöka, nämligen gränssnittets oerhörda vikt för helhetsresultatet av
sökprocessen.

Några bibliotek började att experimentera med elektroniska publika kataloger redan på 1960-
talet, men det var först i början av 1980-talet som man började hitta några av dem på vanliga
folkbibliotek. De OPACs som använts under slutet av 1990-talet tillhör enligt författarna den
tredje generationens OPACs. Dessa har från fastlagda sökbara kategorier som författare, titel,
ämnesord och dylikt, alltmer övergått till att man kan söka på fritext, kapitelnamn och att visa de
mest relevanta posterna först med mera.9 Under min genomgångna utbildning på Axiells system
Libra III har jag kunnat konstatera att detta tycks vara en utveckling som har fortsatt in på det nya

                                                          
7 Lancaster & Sandore 1997, s. 121ff.
8 Ibid., s. 167ff.
9 Ahlgren & Gustavsson 1997, s. 9f.
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århundradet, då det verkar arbetas på att lägga till fler och fler möjligheter av den typen.

Ahlander och Lundberg tar upp vad systemutvecklarna har sett som väsentligt vid designen av
användargränssnitten. De har genom historien varit relativt samstämmiga om att det har varit
viktigt att sträva efter attraktiva, inbjudande, enkla, lättförståeliga, intuitiva och funktionella
system. Detta kan tyckas vara ganska självklart, men vad man menar och har menat med
exempelvis enkelt kan vara mycket olika. Man har försökt att utveckla systemen så långt att
låntagarna ska kunna klara sig i stort sett själva, och detta har delvis gjorts i ljuset av minskade
biblioteksanslag som eventuellt skulle kunna leda till minskade personalstyrkor.
Systemutvecklarna skiljer sig trots detta åt i synen på vad man ska kunna göra i ett
biblioteksdatasystem / i en biblioteks-OPAC.10

Tyvärr så utgår man som sagt var vid konstruktionen av en biblioteks-OPAC nästan aldrig från
biblioteksbesökarna utan istället från olika expertgrupper. Gould & Lewis har gett uttryck för att
man borde handla annorlunda, då de i sina rekommenderade råd från 1985 ger följande råd till
systemutvecklarna:

�<RXU�MRE�LV�WR�GHVLJQ�D�V\VWHP�WKDW�KDV�WKH�ULJKW�IXQFWLRQV�LQ�LW�VR�SHRSOH�FDQ�GR�WKHLU�ZRUN�EHWWHU�DQG�OLNH�LW��<RX
FDQ�W�ILJXUH�RXW�ZKDW�SHRSOH�ZDQW��QHHG��FDQ�GR�DQG�ZLOO�GR�ZLWKRXW�WDONLQJ�WR�WKHP����

Dagens forskare vet väldigt mycket om hur system fungerar rent tekniskt. Man vet hur lång tid
det tar för systemet att svara, hur mycket minnesutrymme som krävs för olika saker, vilken
stabilitet systemet har och så vidare. Däremot så har det gjorts väldigt få undersökningar om
användarnas beteende, i alla fall inte många som har gett några bestående resultat. Detta beror
antagligen på att man inte har sett de faktiska resultat sådana undersökningar faktiskt hade kunnat
ge. Dessutom så har köparna av systemen ofta också ställt specifika krav på den tekniska
prestandan som konstruktörerna då har varit tvungna att koncentrera sig på att försöka uppfylla.
Det är som för alla andra yrkeskategorier dock så lätt för bibliotekarierna att vara "hemmablinda"
och inte förstå sig på hur användarna tänker. Det som är helt självklart för bibliotekarierna,
kanske inte är lika självklart för alla andra.12 För mig i min undersökning kommer just detta hur
användarna uppfattar systemen att vara något att försöka påvisa, och hur systemet fungerar i
mötet med användaren.

Systemutvecklarna i allmänhet har en positiv syn på OPACernas framtid, då de verkar mena att
allting kommer att gå att lösa om man bara får tid och ekonomiska förutsättningar för det, vilket
är något som ofta saknas idag. OPACs och Internet får ett utseende som liknar varandra alltmer,
och dagens OPACs finns oftast att tillgå även på Internet vilket är positivt för användarna.
Dessutom så ansluter sig alltfler till kommunikationsstandarden Z 39.50, vilket möjliggör att
utifrån ett OPAC-gränssnitt även söka i andra externa bibliotekskataloger utan att vare sig
gränssnittet eller sökspråket behöver ändras.13 Jag tror i likhet med systemutvecklarna att
OPACen går att utveckla långt längre än idag om bara förutsättningarna ges. Jag tror dessutom att
en sådan utveckling skulle vara i allra högsta grad önskvärd, och nödvändig för att stolta ord om
ett fungerande informationssamhälle ska kunna infrias.

                                                          
10 Ahlander, Anna & Lundberg, Karin 1998. 6\VWHPXWYHFNODUH�RFK�23$&��7DQNDU�L�WHRUL�RFK�SUDNWLN, s. 36ff.
11 Gould, John D. 1988. +RZ�WR�GHVLJQ�XVDEOH�V\VWHPV. // +DQGERRN�RI�KXPDQ�FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ, s. 760.
12 Ahlander & Lundberg 1998, s. 46ff.
13 Ibid., s. 54f.
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Det som Ahlander och Lundberg menar att systemdesigners måste tänka på vid systemdesignen
är en förståelse för användarna, empiriska beteendemätningar, vikten av balans mellan
informationsmängden och möjligheten att ta till sig densamma, att informationen presenteras i så
konkret form som möjligt, att den är lätt att använda, en förtrogenhet med systemet, variation och
stimulans samt slutligen att systemet är säkert och enkelt att använda. Ett IR-system bör, anser
författarna, fungera så likt en referensbibliotekarie som möjligt. Vad gäller själva det grafiska
användargränssnittet så ska det upplevas som klart med en enkel och ren design, det ska vara
följdriktigt så att funktioner används på samma sätt överallt i programmet. Vidare ska det vara
koncentrerat med så få ord som möjligt. Man ska vara försiktig med färgvalet eftersom
människor associerar olika färger på olika sätt. Den färg som betyder något visst för en viss
människa behöver inte betyda samma sak för en annan människa.14 Mycket av det här återfinns
också i IFLAs rekommendationer, vilket vi senare kommer att se.

Peters namngav 1988 tre olika kriterier för värdering av olika biblioteksdatasystem. Dessa tre var
funktionaliteten (om bibliotekets behov besvaras), det ekonomiska (kostnaden) och slutligen
prestandan (om systemet klarar nuvarande och kommande behov). Det sista av dessa är det som
det läggs mest krut på. Under de senaste 20 åren har det trots allt lagts ned allt mer möda på att
utvärdera systemen ur ett användarperspektiv, och några olika modeller för detta har utvecklats.
TLA (Transaction Log Analysis) handlar om att göra ett slags inspelning av vad någon enskild
gjort i ett system. Dickson fann i sin utvärdering av OPACs från 1984 att många misslyckades på
grund av stavfel, att man inte tänkte på artiklarnas roll och att man inte inverterade namn. Peters
noterade 1989 att 39% av det sökta inte innehades av biblioteket, och att så mycket som 21% av
missarna var ett resultat av typografiska fel. Flaherty föreslog 1990 att systemet skulle inneha en
ordentlig introduktion för hur man skulle göra. En sådan introduktion skulle kunna korrigera 63%
av felen ansågs det. Nackdelar med TLA kan vara att det inte visar hur tankarna har gått hos de
informationssökande, att detta gör det svårt att göra jämförelser mellan olika system och att det är
ett väldigt dyrt sätt att undersöka något på.15 I dagens konkurens "åker man lätt ut" om man
bortser ifrån sådana här detaljer. Följaktligen kan det ur rent affärsmässig synvinkel vara ytterst
lönsamt för bibliotekssystemskonstruktörerna att ägna slutanvändarna lite mer uppmärksamhet än
vad som ofta har varit fallet.16 Även Hansen lämnar några förslag till vad man kan tänka sig att
undersöka, vilket jag här nu ska beskriva. Det första han tar upp är användarnas
bakgrundspreferenser, och i detta kan ingå saker som tidigare erfarenheter, förväntningar,
användaruppgifter och användarmål (kan variera väldigt mycket), igenkännande och
identifikation med systemet. Nästa punkt för Hansen är användarens nöjdhet. Här kan man
undersöka hur användarna förhåller sig till browsing alternativt searching (det brukar visa sig att
de flesta föredrar att browsa), om nybörjare förhåller sig annorlunda till systemet än vad
"experterna" gör, går det att använda av båda grupperna?, vilken hjälp ger systemet under
inlärningsprocessen?, om det kan vara svårt som användare att veta vilken nivå man ska lägga sin
sökning på, vilka möjligheter till interaktion med systemet som finns och slutligen rena
navigationsfrågor (det vill säga estetiken) i förhållande till systemets funktioner och
hjälpmöjligheter. Man kan också tänka sig att undersöka och jämföra vilka krav som användarna
ställer på systemet och hur dessa kan variera beroende på deras förväntningar, tidigare kunskaper

                                                          
14 Ahlander & Lundberg 1998, s. 16ff
15 Lancaster & Sandore 1997, s. 196ff, 206ff.
16 Ahlander & Lundberg 1998, s. 25ff.
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och erfarenheter. Dessa tre måste förbättras för att användarna ska komma att uppvisa en högre
tillfredsställelse. Användarna brukar också önska bättre anvisningar än vad som finns för hur man
ska formulera en söksträng på bästa sätt. Vidare brukar "sökarna" uttrycka att de vill kunna
kommunicera med systemet på många olika sätt.17

I appendix 1 i Technology and Management in Library and Information Services föreslår Cherry
et al. tio områden som kan vara värda att jämföra, att utvärdera olika OPACs med. Det första av
dessa områden är databaskarakteristika, alltså till exempel hur författare och titel presenteras på
skärmen och i vilket format. Nästa område gäller vilken kontroll över områdena användarna har,
exempelvis om instruktionerna finns samlade och om kommandon eller menyer används. Det
tredje rör sökningen, till exempel i vilka fält sökningen sker, om det går att välja i vilket format
man vill att utskriften ska ske och så vidare. Ämnessökhjälpmedel är nästa, exempelvis om man
kan browsa genom klassifikationsscheman och om man kan se ämnesrubriker som är möjliga i
olika sammanhang. Ett annat undersökningsområde är hur man når access/tillgång till systemet
och i detta ingår också vilka punkter som är sökbara som till exempel författare, titel, ämne,
nyckelord med flera. Man kan också titta på hur informationen framförs på skärmen. Detta kan
innefatta om systemet till exempel använder stora eller små bokstäver eller hur många träffar som
redovisas åt gången, alltså på samma skärmbild. Nästa undersökningsområde är vilken kontroll
användaren har över det som visas, kan han/hon specifikt välja vilka fält han/hon önskar se just
då, kan man välja att klicka på en post för att få mer information om just den, efter vilka principer
sorteras träffarna och så vidare? Ytterligare ett undersökningsområde gäller de kommandon som
används, om dessa har samma funktion i alla olika kontexter, vilket är starkt önskvärt, finns
funktionstangenter och om antalet knapptryckningar är reducerade till ett absolut minimum. Det
går att studera vilken användarassistans som erbjuds, till exempel om systemet kan erbjuda någon
lista över vilka databaser som finns tillgängliga, huruvida onlinehjälp finns att få och om
felmeddelanden visas i klartext. Den sista undersökningspunkten som föreslås i detta appendix är
hur långdistanstillgången till systemet fungerar, om det finns adekvata logoninstruktioner, om
OPACens täckning och användningsområden klart och tydligt redovisas och förklaras, om det
finns logoffinstruktioner, om man har undvikit att ha en massa skräp på skärmen, om
fjärranvändaren har tillgång till samma OPAC som användaren på plats har och om systemet
anger när det är möjligt att få ytterligare hjälp av det.18 Det finns stora likheter mellan dessa
förslag till utvärderingsområden och IFLAs rekommendationer från 1999, i princip så innefattas
samma punkter.

Else Nygren har skrivit en text som behandlar vad som bör tänkas på vid konstruktion av grafiska
användargränssnitt. Texten behandlar bland annat disposition av skärmytan, menyer, orientering
och navigering och olika former av placering. Här kommer jag att ta upp vissa delar av denna
text. Nygren menar att ett användargränssnitt är uppbyggt av cirka 5-6 huvudelement. Ett
huvudelement är till exempel en läsyta (fönster), en skrivyta (dialogruta) och en menyrad (oftast
överst på skärmen). Det är viktigt hur dessa element väljes. Huvuddelarna i gränssnittet ska vara
klart avskilda från varandra, och deras format ska vara anpassade till skärmens storlek. Om man
måste växla bild mitt i ett beslut så får man en belastning på sitt korttidsminne som gör att man då
kommer att fatta sämre beslut, arbeta långsammare och mer stressat än om man har samma
skärmbild framme hela tiden. Konstruktören bör inte heller slösa bort ytan på oviktiga saker som

                                                          
17 Hansen 1997, s. 51ff.
18 Lancaster & Sandore 1997, s. 251ff.
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"dekorationer" som bara kommer att upplevas som irriterande efter ett litet tag. Pop-up menyer är
bra för att de inte tar så mycket plats. Man ska sträva efter att placera gränssnittselementen på
skärmen i en ordning som gör att de fungerar bra tillsammans, och försöka att mer eller mindre
låsa denna placering fixt. En annan fördel med menyer är att vi människor är mycket bättre på
igenkänning än på återgivning av något. Det är alltid bra om det mest frekvent valda
menyalternativet står först respektive överst, och vidare om menyalternativen är logiskt
grupperade och om varje grupp har en benämning som ger en bra beskrivning av gruppen. Vidare
att menyerna är breda snarare än djupa. Vad gäller utseende på rubriker respektive inmatningsfält
så bör det alltid vara tydligt vilka fält som är inmatningsbara och vad som ska matas in i dessa
fält. Det är också bra om obligatoriska inmatningsfält ligger före "frivilliga". Systemet måste
tillåta att den sökande gör fel, och måste vidare på ett pedagogiskt bra sätt förklara vad det var
som blev fel och hur man ska åtgärda det. Layoutens huvudmål ska vara läslighet, klarhet och
konsekvens. Detta går att nå med hjälp av färger, typsnitt, storlekar och stilar på bokstäver samt
hur data grupperas och placeras på skärmen. Alla de ovannämnda layoutfaktorerna måste man
vara konsekvent med när man lägger in i systemet, så att samma term betyder samma sak oavsett
var i systemet det förekommer. Därför går det inte heller att låta användarna själva manipulera
dessa saker efter sina respektive smaker. När det finns menyalternativ som inte är valbara i just
det fallet ska dessa ändå finnas med fast gråtonade för att ge konsistens åt systemets positioner.
Man skulle kunna tro att färgblindhet skulle göra färgkodningar olämpliga att använda, men så
behöver det inte vara då man ändå kan skilja på färger oftast. Det är också menar Nygren väldigt,
väldigt viktigt att systemet ger en blixtsnabb feedback på det den sökande har utfört. Alla
åtgärder bör ge någon form av återkoppling, annars tror man ofta att åtgärden inte har "tagit" och
gör om den vilket kan få förödande konsekvenser på så sätt att det kan leda till något helt annat
och oönskat. Tar en viss operation lång tid så ger Nygren rådet att det måste synas att systemet
håller på att utföra någon form av arbete. Det bör vara självförklarande vad olika ikoner betyder.
Man ska alltid undvika att behöva flytta markören över större avstånd än nödvändigt. Jag avslutar
Nygrens åsikter med ett citat:

")RU�HYHU\�GHVLJQ�UXOH
RQH�FDQ�ILQG

DW�OHDVW�RQH�VLWXDWLRQ
ZKHUH�IROORZLQJ�WKH�UXOH

ZRXOG�EH
VKHHU�PDGQHVV"19

Följaktligen måste man alltid ha sitt sunda förnuft i behåll, och inte följa några regler slaviskt.

Det är också bra att vara medveten om de begränsningar som utvärderingar har. Ett skäl till att
man så sällan utvärderar bibliotekssystem kan vara att systemen så ofta har utvecklats av andra
enheter än själva biblioteket, vilket medför att det är svårt att avgöra vem som är ansvarig för vad
och vem i biblioteksorganisationen som skall ansvara för den ständigt pågående utvärderingen.
Ordet bibliotek blir i sig alltmer metaforiskt och användningen begränsar sig inte längre bara till
en viss fysisk plats, ja kanske allt mindre till detta, utan användarna bygger numera ofta sin egen
digitala informationsmiljö, sitt eget bibliotek som i de fallen inte går att utvärdera efter alls
samma kriterier.20

                                                          
19 http://www.hci.uu.se/papers/60/60.pdf Upphov till denna text är Nygren, Else. Taget 2001-05-16.
20 Lancaster & Sandore 1997, s. 218ff.
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Den kognitiva psykologin är den del av psykologin som handlar om människans
informationsprocess, det vill säga vårt sätt att inhämta, bearbeta och använda information om
världen. För att avlasta korttidsminnet vid OPAC-sökningar bör till exempel varje träfflista visa
vad man har sökt på, hur många träffar man har fått och vilka träffar det är som visas just då på
skärmen. Ett annat bra sätt att underlätta ett OPAC-användande kan vara att prioritera
gränssnittets enkelhet framför dess avancerade funktioner, och att ha goda möjligheter överallt att
avbryta eller backa i sin sökprocess. Alla människor fungerar inte likadant i en söksituation vilket
kan visa sig på så sätt att en del föredrar steg för steg lösningar medan andra tycker bättre om att
"famla sig fram". Hur felmeddelanden formuleras och visas spelar också en stor roll för hur
mottagarna kommer att ta emot dem. De bör konstrueras så att felen inte skylls på användaren
utan så att han/hon får positiva lösningsförslag. Vilka symboler som används som ikoner och
liknande kan också vara avgörande för hur bra systemet kommer att tas emot i olika kulturer. En
systemkonstruktör bör precis som när det gäller färger ha förståelse för vilka symboler som kan
uppfattas som stötande i andra kulturer och för människor med annorlunda kulturella
bakgrunder.21

Vi människor är alltid inblandade i olika slags interaktion med vår omgivning.
Informationssökning är ett exempel på en sådan interaktion. När Information Retrieval ska
utvärderas så bör, anser Preben Hansen, en av huvuduppgifterna alltid vara att försöka mäta
tillfredsställelsen hos användarna av söktjänsten. Hansen utvärderade Dienst-systemet via www. I
utvärderingen fick användarna beskriva hur de ville att systemet skulle fungera och hur det
eventuellt skulle kunna förändras. Hansen rekommenderar både kvalitativa och kvantitativa
undersökningar i enkätform. Denna form för att dessa data är lätta att behandla samt för att det är
enkelt att vidarebefordra sådana resultat över hela världen.22

Som slutord till detta kapitel har jag från Preben Hansen hämtat påståendet att undersökningar
har visat att när slutanvändarna ges ett större inflytande över systemkonstruktionen redan från
början, så kommer de i slutändan också att bli bättre sökare och användare av systemet.23

���&877(5�2&+�,)/$

&XWWHU

Charles Ammi Cutter var en man som har fått mycket stort inflytande över hur
bibliotekskataloger ser ut än idag över hela världen, trots att det var över 100 år sedan han skrev
sina texter. Han verkade i en tid när väldigt mycket inom biblioteks- och informationsvärlden
ännu inte var så standardiserat som idag, utan ägnade mycket arbete just till att försöka tänka ut
och skapa lämpliga sådana standarder. Cutter föddes 1837 i Boston och halkade in i
bibliotekarieyrket mest av en slump. Det var för att öka sina inkomster och kunna försörja sin

                                                          
21 Ahlander & Lundberg 1998, s. 10ff.
22 Hansen 1997, s. 21f.
23 Ibid., s. 51.
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familj som han började med sitt katalogarbete. Under denna tiden var bibliotekens roll som
demokratiska institutioner en bärande tanke, och även för Cutter så handlade bibliotekens arbete
mycket om att genom läsning kultivera de enskilda medborgarna till att utveckla sin fulla
potential att kunna agera som ansvarsfulla medborgare.24

Cutter var ganska omstridd under sin livstid bland olika biblioteksforskare, och det var inte alla
som var förtjusta i hans sätt att systematiskt se på katalogen. Cutter var dessutom som person
mycket blyg och tyckte inte om att framhäva sina egna insatser, fastän han kom att fundera över
nästan varenda tänkbar aspekt av katalogisering. Under sin storhetstid verkade han som
bibliotekarie vid det prestigefyllda Boston Athenaeum vars arbete han ständigt experimenterade
med och utvärderade. Alla bibliotek betraktades av Cutter som ett system, alltså det vi idag också
gärna vill kunna göra då vi vill kunna söka i olika kataloger från vår egen arbetsplats. Det allra
viktigaste bidraget från Cutter till eftervärlden var kanske ändå uppslagskatalogsystemet och den
expansiva klassifikationen. På ett sätt var det typiskt för den här tiden att försöka skapa ordning
och att tro på en högre ordning i världen. Hur såg då Cutters katalogsystem ut? I mycket är det en
kombination av tidigare oanalyserat katalogtänkande och av enkla filosofiska ståndpunkter. Som
utgångspunkt hade Cutter låntagarnas frågeställningar på biblioteket. Katalogen skulle innehålla
en sortering efter författarnamn som skulle skrivas i en viss form oavsett i vilken form de skrivits
i boken och med det faktiska namnet före pseudonymerna, efter titlar (både fulla titlar och
nyckelord ur titlarna). Om någon publicerar ett verk under sin auktoritet, så ska dessa namn
behandlas som författare även till exempel företagsnamn om dessa står som upphov till något
dokument.25

Om olika upplagor hade olika titlar skulle man samla dem under en uniform titel. Katalogen
skulle också ha en ämnesdel där korsreferenserna spelade en viktig roll, alltså en form av tidigt
tesaurustänkande. Här ansåg Cutter att man skulle använda sig av själva ämnesorden och inte av
något överordnat. Det skulle vara allmänt accepterade ord, och man skulle kunna använda sig av
både geografiska ord och av ämnesord. Vad gäller synonymer skulle en användas, och referenser
skulle ges från de övriga. Det går också att diskutera hur det svar man presenteras inför efter en
ämnesordsökning ska se ut. Här ansåg Cutter att svaret hellre skulle presenteras som en lista av
titlar än som en lista av författare. Undertitlar borde undvikas i denna lista.26

Slutligen skulle, enligt Cutter, också en formkatalog ingå i vilken verken skulle sorteras efter sina
litterära eller skrivna format.27

Cutter hade också ett önskemål om att det för alla ovanstående kataloger skulle finnas adekvata
bibliografiska fakta, innehållsbeskrivningar eller annotationer. Han menade nämligen att
människor söker litteratur också genom dessa fakta. Det går att se att Cutter också hade
tankegångar och viss förståelse för psykologiska reaktioner hos människor, till exempel när han
skriver att de som är vana vid katalogens tanke- och arbetssätt också förmår att utnyttja den
bättre. Därför var och är det även viktigt för katalogkonstruktörerna att alltid använda de mest
lättförståeliga orden och att inte krångla till det i onödan. Cutter själv menade att hans
katalogsystem hade en lärande och kultiverande funktion gentemot omgivningen. För andra i

                                                          
24 &KDUOHV�$PPL�&XWWHU��/LEUDU\�6\VWHPDWL]HU��HGLWHG�E\�)UDQFLV�/��0LNVD 1977, s. 5f.
25 Ibid., s. 198ff.
26 Ibid., s. 216ff.
27 Ibid., s. 13ff, 27f, 49ff.
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biblioteksvärlden under denna tiden så var det inte svårt att acceptera tankegångarna om att
författare och titel skulle vara sökbara, men däremot hade man i allmänhet svårare för de andra
katalogbeståndsdelarna. Cutter å sin sida var inte så förtjust i det alfabetiska ämnesordsregistret
som hade börjat att användas nu, emedan han inte ansåg att detta var tillräckligt
genomsystematiserat. Idag kan det vara svårt att förstå varför så mycket av det Cutter sade skulle
upplevas som så svårsmält. Detta visar nog bara på hur djupt idén om biblioteket med ett visst
typiskt utseeende har kommit att sitta i oss. För drygt 100 år sedan var ingenting inom detta
området så självklart, och människorna levde dessutom i en tid av andra hierarkier och av andra
värderingar. Det Cutter sade rev helt enkelt upp verksamheten på institutionerna så mycket och
upplevdes som revolutionärt av många. Många ansåg att med Cutters system så skulle sökaren
utelämnas alltför mycket åt egna tankegångar. Man skulle tvingas att välja, vilket var tidsödande
och svårt för en som inte var van vid detta, och det var man inte vid denna tiden. Vanligtvis så
berättade ju överheten precis hur man skulle agera. Biblioteken har traditionellt dominerats av ett
system där låntagarna klart har varit underordnade de biblioteksanställda, vilket också har
påverkat synen på vad låntagarna skulle kunna göra själva.28

En av Cutters mer kända skrifter är "Rules for a printed dictionary catalogue". Här skriver Cutter
att inga kataloger kan se exakt likadana ut beroende på skiftande yttre förhållanden. Därför borde
det finnas kort-, medium- och fullkataloger att använda sig av i olika sammanhang och för olika
användare. Katalogens huvuduppgift är emellertid alltid densamma, nämligen att göra det möjligt
för någon att hitta, att visa vad biblioteket har och att assistera i valet av bok.29

Boken "Cataloguing" av Eric J. Hunter och K. G. B. Bakewell tar upp hur katalogstandards har
växt fram och några nyckelnamn och nyckelprocesser i denna framväxt, däribland Cutter. Cutters
regler anses här hålla bra än idag om man bara byter ut ordet bok till dokument, författare till
ansvarig person eller kropp.30

9LNWLJD�I|UlQGULQJDU�����������JMRUGD�L�,)/$V�UHJL

IFLA grundades 1927 i Edinburgh, och har drygt 1600 medlemmar i cirka 143 olika länder. Dess
högkvarter ligger numera i Haag.31 1961 hölls en konferens i Paris som har fått mycket stor
betydelse och namnet ICCP (International Conference on Cataloguing Principles). Just denna
konferens har kommit att ligga till grund för det utvecklade internationella samarbetet för att
kunna åstadkomma en enhetlig katalogisering över hela världen. Hur ser då den tidigare
katalogiseringshistorien ut för Sveriges del? 1916 publicerades "Katalogregler för Kungl.
Biblioteket samt anvisningar för anordnande av bokband". 1934 kom "Katalogregler för svenska
bibliotek" ut för första gången, och ett år tidigare hade den kortservice till folkbiblioteken som
senare kom att bli Btj:s katalogavdelning startat.32 De äldre svenska katalogiseringsreglerna för
vetenskapliga bibliotek går i huvudsak tillbaka på tyska förebilder, samt i viss mån på influenser

                                                          
28 &KDUOHV�$PPL�&XWWHU���/LEUDU\�6\VWHPDWL]HU��HGLWHG�E\�)UDQFLV�/��0LNVD�1977, s. 49ff, 55f, 62ff.
29 Ibid., s. 198ff.
30 Hunter, Eric J. & Bakewell, K. G. B. 1991. &DWDORJXLQJ, s. 3.
31 Blomberg, Kia 2000. ,�3DULVSULQFLSHUQDV�IRWVSnU��'HW�LQWHUQDWLRQHOOD�VWDQGDUGLVHULQJVDUEHWHW�LQRP
NDWDORJLVHULQJVRPUnGHW�����������RFK�VWDQGDUGLVHULQJVDUEHWHWV�SnYHUNDQ�Sn�VYHQVND�NDWDORJLVHULQJVUHJOHU, s. 11.
32 Magnusson, Liselotte 1999. 'H�YLNWLJDVWH�KlQGHOVHUQD�LQRP�NDWDORJLVHULQJHQ����������, s. 3ff.
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från engelskt-amerikanskt håll. Standards är de normer som standardiseringsorganisationen ISO
föreskriver.33

Magnusson har valt att kalla åren från 1961 till 1968 för Parisepoken just utifrån ovannämnda
konferens. Syftet med ICCP var att åstadkomma enhetliga principer för sökandet i olika länders
kataloger och bibliografier och resulterade i en skrift med namnet "Statement of Principles".
Punkt två i detta dokument behandlar vad som ska vara sökbart i katalogen, och här nämns
författare eller titel, verk av någon specifik författare samt vilka upplagor av särskilda verk som
ett visst bibliotek innehar.34 De reviderade regler som efter detta gavs ut i olika länder närmade
sig alltmer en internationell enhetlighet, men i viss mån gick det inte att undvika olika tolkningar
av reglerna på de nationella nivåerna.35 Som exempel på det nationella arbetet kan nämnas "the
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) som utkom i sin första upplaga 1967, och som
bland annat innehöll utbyten av mötesprotokoll, arbetsdokument och dylikt. Reglerna här var
baserade på "Statement of Principles".
Vad gäller sorteringen i själva katalogen så kunde och kan denna fortfarande se ut på lite olika
sätt, och här har AACR2 till exempel olika regler. Detta systemet sorterar exempelvis allt som rör
bibeln ihop:

%LEOH��(QJOLVK
%LEOH��)UHQFK
%LEOH��1��7��(QJOLVK
%LEOH��1��7��)UHQFK
%LEOH��1��7��(SLVWOHV��(QJOLVK
%LEOH��1��7��(SLVWOHV��)UHQFK

Även till exempel skådespel skulle enligt rekommendationerna sorteras ihop. ALA filing rules
kom 1968 och presenterades i två delar, dels generella regler och dels specialreglerna. Denna
"regelsamling" innebar färre regler än tidigare och dessutom färre undantag. Library of Congress
har kommit med ett mer detaljerat regelförslag där reglerna dock var mer laborativa. Blaise filing
rules utgick från en arbetsgrupps arbete som började arbeta med detta 1973 och skickade runt
regelförslaget för kommentarer innan publiceringen, alltså i alla fall ett försök att lyssna på
användarna av systemet. Exemplet på hur man kan sortera till exempel de olika orden med
anknytning till bibeln som jag visade på ovan kan utföras på ett par olika sätt som jag här
kommer att visa på. Dels i ord för ord:

$LU�DQG�VSDFH�UHVRXUFHV
$LU�FRQGLWLRQLQJ
$LU�FXVKLRQ�YHKLFOHV
$LUFUDIW

                                                          
33 Blomberg 2000, s. 9f.
34 International Federation of Library Associations 1963. ,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�RQ�&DWDORJXLQJ�3ULQFLSOHV��3DULV�
�WK���WK�2FWREHU, s. 49ff.
35 Chaplin, A. H. 1967. &DWDORJXLQJ�SULQFLSOHV��ILYH�\HDUV�DIWHU�WKH�3DULV�FRQIHUHQFH�// 81(6&2�%XOOHWLQ�IRU
/LEUDULHV��QU���, s. 140.
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Dels i bokstav för bokstav:

$LU�DQG�VSDFH�UHVRXUFHV
$LU�FRQGLWLRQLQJ
$LUFUDIW
$LU�FXVKLRQ�YHKLFOHV

Det går att diskutera vilket av de här båda sätten som egentligen är det mest logiska och "riktiga"
sättet att sortera i katalogen, men det tycks som att många föredrar bokstav för bokstav.36

Det som en OPAC innebär kräver egentligen inte någon elektricitet, utan även tidigare
kortkataloger har samma användningsområden som dagens OPACs. Följaktligen har det jag
tidigare skrivit om Cutter till exempel, och även det jag här skriver om IFLAs arbete under de
senaste 40 åren relevans för mitt arbete även om det inte uteslutande handlar om datoriserade
system. När man skriver OPACens historia bör man alltså inte börja först vid datorernas intåg på
marknaden utan långt tidigare, eftersom vi ser en obruten utvecklingslinje.

Just under 1960-talet hade IFLAs arbete ett stort genomslag internationellt, kanske för att många
länder fick bibliotek först nu.37 I Sverige arbetade SAB vid denna tiden hårt för att försöka kunna
genomföra enhetliga regler. Exempelvis så skickades 1968 ett förslag ut på remiss, men beslutet
blev att skjuta arbetet på framtiden.38

Magnusson kallar vidare perioden 1969-1978 för ISBD-epoken, och perioden inleddes med "the
International Meeting of Cataloguing Experts" ("IMCE") i Köpenhamn 1969. Här diskuterades
olika svagheter i "Statement of Principles", och förslag till olika revisioner lämnades.39

Åren mellan 1979 och 1988 kallar Magnusson i sitt arbete för utvecklingsepoken. Under perioden
så konstruerades UNIMARC för en ökad internationell överförbarhet av katalogdata. Härifrån
kan nämnas idéer om Cataloguing-in-Publication (CIP), som var en tanke om att förlagen skulle
få den bibliografiska informationen så att den skulle kunna tryckas direkt i böckerna, och
därigenom så att säga följa med boken. Idéerna kring detta fanns främst i Sovjetunionen, USA
och Brasilien.40 För Sveriges del kan bara kort nämnas att Btj började katalogisera enligt KRS
1985, medan de större forskningsbiblioteken samtidigt började att använda sig av Libris.41

1989-1998 benämner Magnusson som Internet-epoken. Arbetet med att standardisera och
internationalisera katalogarbetet har fortsatt och utvecklats alltmer. Från den här perioden kan
speciellt nämnas ett möte, vilket kan få stå som exempel för att de standardiserade
katalogsträvandena nu även nått den elektroniska världen. Mötet jag tänker på är "the Metadata

                                                          
36 Chaplin 1967, s. 109ff.
37 Anderson, Dorothy 1976. 7KH�)XWXUH�RI�WKU�$QJOR�$PHULFDQ�&DWDORJXLQJ�5XOHV��$$&5��LQ�WKH�OLJKW�RI�8QLYHUVDO
%LEOLRJUDSKLF�&RQWURO��8%&��// /LEUDU\�5HVRXUFHV�	�7HFKQLFDO�6HUYLFHV��QU��, s. 7ff.
38 Magnusson 1999, s. 7ff.
39 Anderson, Dorothy 1982. 8QLYHUVDO�%LEOLRJUDSKLF�&RQWURO�// ,QWHUQDWLRQDO�)RUXP�RQ�,QIRUPDWLRQ�DQG
'RFXPHQWDWLRQ��QU��, s. 10.
40 Bachman, Marie-Louise 1982. 'HOWDJDQGH�VRP�VYHQVN�REVHUYDW|U�L�,QWHUQDWLRQDO�&DWDORJXLQJ�LQ�3XEOLFDWLRQ
0HHWLQJ��������DXJXVWL�L�2WWDZD, s. 1ff.
41 Magnusson 1999, s. 27ff.
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Workshop" som hölls i Dublin, Ohio 1995, och som ett av sina främsta resultat fick Dublin
Core.42 Metadata handlar ju i ett "OPAC-sammanhang" främst om att lägga in sådana termer som
skulle kunna vara sökbara vid en ämnesordssökning. Internet som elektroniskt medium försvårar
problematiken ytterligare eftersom många författare inom detta medium skulle kunna befaras
lägga in sådana länkar som gör att många hittar till hans/hennes sida, istället för sådana som ärligt
beskriver vad dokumentet handlar om. Internet handlar nämligen ofta om att synas i världen,
medan trovärdigheten för ämnesord är något som är mycket viktigt för att dessa ska vara
användbara. 1996 startades the Nordic Metadata Project som bestod av ett metadataformulär att
fylla i via Internet. Ett annat område som kan sägas ha försvårats i detta sammanhang under de
senaste åren är det att bibliotekens innehåll har breddats från att bara innehålla böcker till att
handla om alla möjliga medier.�Andra knäckfrågor för både en bibliotekskatalog och för själva
den fysiska uppställningen av böcker på ett biblioteks hyllor kan initiala artiklar som M, Mc och
Mac vara. Ska man sortera alla dessa ihop eftersom de egentligen är ett uttryck för samma artikel
med olika stavning, eller ska man sortera in dem i katalogen efter strikt bokstavsordning med den
påföljden att de inte kommer att hamna på samma ställe i densamma? I vår moderna
informationsteknologi har också nya frågeställningar uppkommit som till exempel ifall man
överhuvudtaget behöver indexera en text när det genom olika tekniska knep går att göra vartenda
ord i ett dokument sökbart.43 Det finns många olika intressanta tankegångar och argument runt
detta. Jag tänker inte gå in närmare på detta här eftersom det är ett för stort ämnesområde för att
behandla med några få rader, utan jag ska bara nämna ett par former av indexering som kan
förekomma.

Cyklisk indexering innebär att alla ord i en sats förflyttar sig steg för steg så att alla orden var för
sig någon gång hamnar i första positionen som är den position som i detta systemet indexeras.
Rotationsindexering innebär att varje ord så att säga blir huvudord, men orden byter inte plats
med varandra i systemet. Sådana här metoder reducerar också antalet ingångar som behövs i ett
system, ökar komplexiteten men därmed också reduktionen.44

De viktigaste händelserna inom katalogiseringsbranschen 1961-1999 har handlat om saker som
ordningsord, interpunktion, datoriseringar och katalogiseringsregler. Man kan bara hoppas att
människorna som arbetar inom branschen aldrig glömmer att huvudfokus måste ligga på att
människor ska hitta den information de eftersöker. En annan tydlig tendens som man har kunnat
se är att katalogiseringen under första halvan av den aktuella tidsperioden centraliserades alltmer,
medan tendensen nu snarast verkar vara att alltmer görs av den enskilde författaren igen.45

IFLA har arbetat på så sätt för att få fram sina principer att man har byggt på
katalogiseringspraxis från olika länder och en dialog med olika nationella
katalogiseringsorganisationer.46 Parisprincipernas rekommendationer för katalogens struktur är
att det ska finnas minst en ingång för varje katalogiserad bok in i katalogen. En ingång är dock att
betrakta som ett minimum och det ska alltid vara fler ingångar när så kan bedömas vara intressant
för användarna, när till exempel författaren är känd under flera olika namn, när det finns flera

                                                          
42 Weibel, Stuart 1995. 0HWDGDWD��7KH�)RXQGDWLRQV�RI�5HVRXUFH�'HVFULSWLRQ�// '�/LE�0DJD]LQH��-XO\.
43 Hunter & Bakewell 1991, s. 85f, 116ff.
44 Ibid.
45 Magnusson 1999, s. 41ff.
46 Ibid., s. 40ff.
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författare till verket eller när det finns flera olika titlar för samma verk.47

,)/$V�UHNRPPHQGDWLRQHU�DY�LGDJ

Vid ett IFLA-möte 1997 i Köpenhamn bildades "the IFLA Task Force on Guidelines for OPAC
displays". Denna specialgrupps målsättning var att kunna erbjuda rekommendationer för hur en
god OPAC skulle kunna se ut, rekommendationer som skulle kunna passa alla slags kataloger
som fanns ute på marknaden (webbaserade, Graphical User Interface / GUI och Z 39.50). De
instruktioner jag nedan kommer att presentera är från 1999. Instruktionerna delades upp i
principer och rekommendationer. Principerna är av en generell art och avsedda att användas när
situationer uppstår som inte täcks av de mer specifika rekommendationerna. IFLA menade att det
skulle finnas fyra huvudtyper för användning i bibliotekskataloger, huvudtyper på så sätt att de
representerade fält som var möjliga att söka i för låntagaren. Det första av dessa fälten skulle vara
för att söka efter verk av någon viss författare, kompositör, koreograf eller liknande. Det andra
fältet skulle vara reserverat för sökande efter något visst arbete, det tredje för sökande på något
visst ämne och slutligen det fjärde för sökande efter något med särskild disciplinär framtoning.
Viktigt att hålla i minnet är att dessa "principer" representerar minimikrav och att det därför inte
är meningen att det ska finnas några hinder för de som vill arbeta vidare och utveckla systemen
ytterligare.48

Ett söksystem efter ord i ett datoriserat katalogsystem kan vara konstruerat på lite olika sätt. Här
följer fyra av dessa. I den första modellen kan det räcka att användaren skriver nyckelord från
rubriken som systemet sedan matchar mot rubriker utan att ta hänsyn till någon speciell ordning.
Modell nummer två kallas för en vänster till höger exakt startsökning och detta innebär att det
krävs en exakt motsvarighet till ordningen i den faktiska rubriken utifrån det som sökaren skriver
in. Vid den tredje modellen "frassökning" så måste ordningen stämma exakt, men det som skrives
in måste inte motsvara någon start på fält eller rubriker. Den sista modellen utgår ifrån nyckelord
från hela texten, och här matchar systemet de skrivna orden gentemot alla dokumentets ord.49

Libra III motsvarar snarast vänster till höger exakt startsökning.

IFLA har kommit överens om 30 principer som de anser att alla OPACs bör uppfylla:

1. Vad katalogen ska omfatta.
2. Ordprinciper
3. Hur man ska behandla "stora återvinningar"
4. Att visa vad som sökts efter.
5. Att visa författare, arbete och ämnesord i resultatredovisningen.
6. Att behandla visningsformatet, sorterandet av posterna och indexerandet som separata och

självständiga funktioner.
7. Att visa korsreferenser.
8. Att vara konsekvent i följandet av olika sorteringselement.
9. Att visa underfält i den ordningen som katalogisatören har bestämt.

                                                          
47 Magnusson  1999, s. 52ff.
48 http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/098-131e.htm Taget 2001-05-10.
49 Ibid.
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10. Att vara konsekvent i följandet av indikatorer och symboler.
11. Att kunna erbjuda att visa träffresultatet i någon form av kompaktformat.
12. Att erbjuda naturliga visningsformat.
13. Att erbjuda ett naturligt sorterande av de visade posterna.
14. Att alltid ha förbindelser mellan rubriker och innehåll.
15. Att inte trunkera ord.
16. Att vid en sökning också visa arbeten om en viss författare eller om något visst arbete, eller

arbeten som är relaterade till något visst arbete.
17. Att visa arbeten som har med någon speciell genre eller form att göra.
18. Att visa speciella arbeten som har ändrat titel.
19-22. Att visa hierarkiska samband mellan dokument.
23. Att undvika att repetera samma uppgifter.
24. Att markera vilket ord / vilka ord som matchat sökningen med dokumentet.
25. Att ha ISBD som ett internationellt visningsformat.
26. Att låta träffen fylla hela rutan när den visas.
27. Att alltid designa OPACen för dess primära användargrupp.
28. Att alltid ha möjlighet att visa MARC-formatet.
29. Att inte duplikera dokumenten.
30. Att bistå internationella standarder för specialtecken och liknande.50

För överskådlighetens och generaliserbarhetens skull så tänker jag nu dela in ovanstående
punkter i några lite större grupper. Den första gruppen har jag valt att kalla för *HQHUHOOW och till
denna grupp har jag fört punkt 1, 23, 26, 27, 29 och 30. Nästa grupp kallar jag för %LEOLRJUDILVN
EHVNULYHOVH�och hit har jag fört punkt 2, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 25 och 28. Sedan har jag kallat en
grupp för bPQHVDQJLYHOVH och detta namn har jag givit punkt 19-22. Den sista grupp jag gjort är
6|NQLQJDU���8WVNULIW och hit hänför jag alltså punkt 3-8, 11, 13, 15 och 24.

Det fanns inom IFLA-gruppen en del saker som inte ansågs som lika entydiga avseende hur de
skulle lösas. Exempel på detta är om man ska använda sig av singular eller plural eller om man
ska visa underrubriker under huvudrubrikerna. Många låntagare har visat sig önska att verken ska
visas med de nyaste först, vilket är en annan tvistefråga för systemkonstruktörerna. Också hur
svaren i den svarslista man får ska sorteras (efter handling eller efter datum till exempel). En
annan fråga utan färdigt svar är om alla fält ska tas med i svaren även om de inte direkt har sökts
efter, men ändå skulle kunna vara av värde för den frågande. Ytterligare en fråga som gruppen
diskuterade var huruvida resultatet av en sökning ska presenteras med de träffar först som har
sökordet först i rubriken. Nu ska jag presentera några exempel på hur IFLA menar att en träfflista
kan presenteras, eller enligt IFLA inte bör presenteras. Det första exemplet menar IFLA vara en
dålig väg:

+RPHU��$QQH
+RPHU��&DUPLQD�0LQRUD
+RPHU��'DYLV�$�
+RPHU��,OLDG

Detta är exempel på en strikt alfabetisk uppställning där författarens verk sorteras ihop med deras
förnamn på ett något förvirrande vis. I nästa exempel visas hur IFLA menar att man kan lösa
                                                          
50 http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/098-131e.htm Taget 2001-05-10.
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denna problematiken på ett mycket bättre sätt:

+RPHU�
&DUPLQD�PLQRUD
,OLDG

+RPHU��$QQH
+RPHU��'DYLV�$�

Här blandas alltså inte verk med förnamn. I nästa exempel kommer jag först att presentera en
enligt IFLA dålig modell, för att direkt därefter visa hur IFLA menar att det borde se ut:

+HDOWK�DGYRFDWH
+HDOWK�DOHUW
+HDOWK��&DQEHUUD��$XVWUDOLD�
+HDOWK�FDUH�FRVWV
+HDOWK��&KLFDJR��,OO��

+HDOWK��&DQEHUUD��$XVWUDOLD�
+HDOWK��&KLFDJR��,OO��
+HDOWK�DGYRFDWH
+HDOWK�DOHUW
+HDOWK�FDUH�FRVWV

Här ovan ser vi alltså exempel från en ämnesordslista. I det första fallet så sorteras orden strikt
alfabetiskt, medan de i det andra exemplet sorteras så att parenteserna i högre grad räknas som
vad man skulle kunna kalla för bihang eller förklaringar till ordet innan parentesen, och då blir
som vi ovan ser ordningen en annan mellan listans ord. Ytterligare ett exempel där IFLA
betraktar det första sättet som en dålig lösning och den andra modellen som en bra lösning för
samma problem:

3RZHU�ODZQ�PRZHUV �
3RZHU��0HFKDQLFV� ���
3RZHU��0HFKDQLFV�²&RQJUHVVHV ���
3RZHU��0HFKDQLFV�²'LFWLRQDULHV �

3RZHU��0HFKDQLFV� ���
3RZHU��0HFKDQLFV�²&RQJUHVVHV ���
3RZHU��0HFKDQLFV�²'LFWLRQDULHV �
3RZHU�ODZQ�PRZHUV �

Detta är egentligen en vidareutveckling av det förra exemplet, där vi i det andra exemplet
återigen ser att parenteser betraktas som ett påhäng till sina respektive huvudord. I det senaste
exempelparet så kan vi också se att införandet av ett tredje ord efter parenteserna skall behandlas
i alfabetisk ordning om IFLAs önskan får råda. Antalet träffar varje begrepp har fått har i det här
fallet inte varit styrande för sorteringen, vilket annars också hade varit ett möjligt sätt att
presentera listan.51

                                                          
51 http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/098-131e.htm Taget 2001-05-10.
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I presentationen skulle placering och formatangivelser kunna vara bra för vissa grupper av
sökande, men man måste också komma ihåg att ju mer omfattande och invecklad en träfflista är
desto svårare blir det att göra presentationen snygg. Listan kan ju innehålla i stort sett hur många
träffar som helst och det blir mycket lätt plottrigt med alltför omfattande information. Man skulle
också kunna tänka sig att presentera söksvar på flera olika nivåer. Då skulle man i en "första"
lista kunna presentera söksvaret på vanligt sätt, i en annan lista kunna presentera arbeten som har
relation till ett valt arbete ur den första listan och i en tredje lista skulle man kunna presentera
arbeten om ett valt arbete ur den första listan. I många länder och på många bibliotek är
katalogerna dåligt uppdaterade och kan ibland till stora delar vara inaktuella. Detta brukar inträffa
när man har haft alltför dålig auktoritetskontroll över sina kataloger. Det är mycket viktigt att
vara medveten om att en katalog lever och ständigt behöver förändras och uppdateras i takt med
att nya poster läggs in. Idag sker väldigt mycket av den här uppdateringen automatiskt, men de
katalogansvariga måste trots detta se till att katalogen hålls fräsch och verkligen stämmer överens
med det faktiska utbudet i en samling.52

Hur är det då med den internationella generaliserbarheten av katalogstandards? Tyvärr tar många
länder inte särskilt allvarligt på detta, utan det är nog i huvudsak de länder som har välutvecklade
biblioteksväsen i övrigt som också håller sig med aktuella sökkataloger. Sverige finns med bland
världens ledande nationer i detta avseende. IFLA-gruppen föreslår att man när man inte följer
något standardiserat system ska varna sökarna för detta med fotnoter.53

���0,1�81'(56g.1,1*6�23$&��/,%5$�,,,

Det biblioteksdatasystem som jag kommer att undersöka i första hand är Axiells Libra III, och i
detta system kommer jag primärt att titta på katalogdelen. Detta eftersom folkbiblioteken i
Helsingborg precis har bytt till detta system från Btj 2000. Libra III är ett så kallat klient-server
system, vilket innebär att systemet arbetar med en gemensam server som innehåller alla data som
samlas och en betydande del av det program som används av alla som arbetar med systemet.
Klienten i sammanhanget är den arbetsplats, nc, som var och en arbetar på. Ute hos klienterna
finns huvuddelen av Libra III-programmet och där sker också en stor del av bearbetningen
fortlöpande. Nedanstående gäller Helsingborgs webb-OPAC, men också för alla andra webb-
OPACs med Libra III.54

Den OPAC som används ser likadan ut oavsett om man ser den på själva biblioteket eller om man
tittar på den hemifrån. När man kopplar upp sig mot denna OPAC så syns det på startsidan till
höger Enkel sökning/ Valfria sökord, och till vänster på skärmen ser man en menyrad vilken
finns med hela tiden. Den vänstra menyraden består av lite olika alternativ. Här kan man under
6|NQLQJ�ställa in om man vill utföra en (QNHO�V|NQLQJ vilket blir detsamma som valfria sökord
eller en $YDQFHUDG�V|NQLQJ vilket jag senare kommer att förklara lite närmare. Under 7MlQVWHU
kan man dels titta på /nQWDJDUXSSJLIWHU där låntagaren kan kontrollera adressuppgifter,
eventuella skulder till biblioteket samt vilka lån och reservationer man har. För att komma åt sina

                                                          
52 http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/098-131e.htm Taget 2001-05-10.
53 Ibid.
54 http://194.16.202.10/opac/sv/ Adressen till Helsingborgs webb-OPAC. Taget 2001-10-29.
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låntagaruppgifter skriver man in sitt personnummer följt av en personlig fyrsiffrig kod. Viktigt är
också att avsluta sin inloggning. Man kan själv ändra sin fyrsiffriga kod genom att klicka på
något som heter "Byta PIN-kod". Under 7MlQVWHU finns också 0LQQHVOLVWD där användaren kan
spara sökningar han/hon gjort och även e-posta dessa om han/hon så önskar. Slutligen så finns
det i den vänstra menyraden +MlOS under vilket en allmän sökhjälp ges som inte är avpassad för
något speciellt bibliotek.

9DG�VRP�lU�LQODJW�I|U�YDUMH�SRVW�L�NDWDORJHQ

Den lista på punkter som kan finnas med i den enskilda posten och som jag här presenterar är
naturligtvis att betrakta just som en möjlig sådan lista, och inte som en absolut som finns med för
alla poster. Till exempel så har skönlitterära poster i allmänhet inte några ämnesord knutna till
sig. Det första att fylla i är 3ODFHULQJ som alltså gäller dokumentets placering på själva
biblioteket. Sedan )|UIDWWDUH, 7LWHO, bPQHVNRG och bPQHVRUG. Sedan följer 8WJLYQLQJ och i
detta ingår utgivningsort, förlag och utgivningsår. Härefter 2PInQJ, ,6%1�,661, ([WHUQQU,
.DWDORJ�,', 6SUnN, 3XEOLNDWLRQVW\S, 0HGLDW\S och slutligen cUWDO.

(QNHO�V|NQLQJ��9DOIULD�6|NRUG

Förinställt när en användare önskar starta en sökprocess är till höger enkel resultatlista, sortering
av resultatet på författare, sökning på alla bibliotek, alla språk, alla avdelningar och det som
systemet kallar för alla medier, det vill säga alla olika dokumenttyper. Allt detta kan man anpassa
efter vad som är lämpligt för den sökning man önskar utföra. En sådan här sökning går att utföra
på enstaka ord i titlar, namn, förlag och ämnesord med mera. Sökningen försiggår i flera fält
vilket till exempel möjliggör en sökning på både författarnamn och titel i samma sökning. Vid
trunkering använder man ? för ett tecken och * för flera tecken. För alla sökningar på webb-
OPACen gäller för Helsingborgs del att maximalt 200 träffar kan visas. En sak som är bra är att
man i träfflistan nederst på sidan får vägar ut till andra söktjänster på Internet som exempelvis
Libris, AltaVista och Projekt Gutenberg.

$YDQFHUDG�V|NQLQJ

Här kan man kombinera olika sökbegrepp i samma sökning, och även använda sig av boolesk
logik med OCH, ELLER samt INTE . Ämnesordssökningar kan göras på ord som beskriver
bokens innehåll, exempelvis skönlitterära genrer (kärlek, deckare, sjukdom, humor). Man kan
också söka på ämneskoderna som biblioteket har i sitt klassifikationssystem. Vid en avancerad
sökning får man i Libra III se sex fält på skärmen högst upp, tre till höger och tre till vänster. De
vänstra fälten av dessa används till att ange vilket fält man vill rikta sökningen mot, som till
exempel författare eller titel. I de högra fälten så skriver man in de ord som man vill söka på.
Genom att kryssa i olika fält kan man även ange om man vill se resultaten av sökningen i en
enkel eller i en utförlig lista, och man får se olika mycket av postern beroende på vilket av dessa
två alternativ man väljer. Man kan begränsa sin sökning till att bara gälla verk utgivna mellan
vissa årtal eller under något visst år. Det finns två rutor att fylla i vad gäller årtalen, fylles inte
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någonting i här så görs inte någon tidsbegränsning av sökningen. Rutorna fungerar på så sätt att i
den första fylles startåret i och i den andra så fylles slutåret i. Om samma årtal fylles i båda
rutorna så gäller sökningen just detta år och inget annat. Det finns även andra så kallade sökfilter,
eller limits, man kan använda sig av vid en avancerad sökning. Följande filter finns att välja
mellan i Libra III: 6SUnN��0HGLDW\S��$YGHOQLQJ och (QKHW. I 0HGLDW\S så ingår vanliga böcker,
noter, talböcker, CD och dylikt, i $YGHOQLQJ ingår vuxen, barn och så vidare och i (QKHW väljer
man mellan exempelvis huvudbibliotek, magasin eller bokbuss. Det går också att sortera i vilken
ordning den sökande önskar att få resultatet presenterat för sig, och den sökande väljer mellan
efter författare, titel, utgivningsår eller vilken placering det efterfrågade dokumentet har. Vid
sortering efter utgivningsår kommer det nyaste först. Det går också att kryssa i en ruta för att
endast behöva se det material som finns inne.

6|NUHVXOWDW

En katalogpost i en sökträff kan se ut på följande sätt:

)|UIDWWDUH Christensen, Lars Saabye
7LWHO %HDWOHV / Lars Saabye Christensen, översättning av Hans-Jacob

Nilsson
bPQHVNRG Hcedb.01
bPQHVRUG Skönlitteratur-Roman
8WJLYQLQJVnU 1985

Utförlig kataloginfo  Till minneslista  Finns titeln inne

De ord som är understrukna är "klickbara". Så att om man till exempel klickar på författarnamnet
så kommer en sökning efter denne författares böcker att göras. Den XWI|UOLJD�NDWDORJLQIRQ ger
en lite fullständigare information med till exempel ISBN och antal sidor. 7LOO�PLQQHVOLVWD gör att
informationen hamnar på en minneslista. som kan skrivas ut eller e-postas. )LQQV�WLWHOQ�LQQH"
används just för att se huruvida boken är inne, vilka biblioteksenheter som äger den och, om den
är utlånad, när den kan tänkas komma tillbaka. Det går här i denna lista också att klicka på något
visst biblioteks namn och därigenom få veta var någonstans det aktuella verket finns på just detta
bibliotek eller i just denna enhet.

)OHU�P|MOLJKHWHU�PHG�/LEUD�,,,V�ZHEE�23$&

Det jag skrivit om ovan är ett slags basutbud, och det är det som för tillfället fungerar för
Helsingborgs webb-OPAC. Men det skulle också gå att införa en hel del ytterligare finesser, och
anledningen till att detta inte gjorts ännu i Helsingborg är nog att systemet trots allt bara har varit
i drift i några få veckor och att man har öppnat försiktigt för att senare kunna bygga ut servicen.
Här nedan ska jag nu presentera några finesser, vilka alla i och för sig inte har med katalogen att
göra men som jag ändå har tyckt vara intressanta, som det går att lägga till för Libra III:s webb-
OPAC. Till exempel kan man skicka sina sökningar vidare till andra Internetdatabaser och
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därigenom utöka sin sökning långt utöver den egna katalogens gränser. Biblioteket kan också
välja att lägga till www-länkar för att presentera webbinformation, samt i linje med detta även
hyperlänkar i texten för automatiska vidaresökningar.55

Det finns också möjligheter att låta den enskilde få reservera och beställa medier själv som
han/hon har sett finns tillgängliga. Detta görs i så fall genom att ett mail skickas till bibliotekets
personal. I detta "beställningsformulär" finns det också möjlighet att lägga in egna kommentarer
och meddelanden direkt till personalen. Möjligheterna att reservera behöver inte begränsas till
bibliotekets egna bestånd utan det går också att låta låntagarna själva få utföra fjärrlån av böcker
eller kopielån.56

Möjligheter finns också till att få göra egna minneslistor med titlar som kan reserveras i klump
eller skickas som e-post till någon bekant. Den som så önskar skulle också kunna få skapa egna
nyhetslistor, tidskriftslistor, kurslistor eller dylikt med direkta kopplingar till katalog och
beståndsinformation.57

Slutligen går det också att i webb-OPACen lägga in kartbilder över bibliotekets utseende och de
olika avdelningarnas placering vilket kan underlätta för låntagarna att hitta de böcker de vill ha.
Detta görs med en speciell teknik som kallas för OLGA.58

���-b0)g5(/6(�0(//$1�/,%5$�,,,�2&+�,)/$6
23$&�*8,'(/,1(6�)5c1�����

Eftersom det är dokumentet från IFLA, som jag ovan beskrev, som får räknas som de gällande
rekommendationerna för hur OPACs av idag bör se ut så kommer jag här nedan att göra
jämförelser mellan ovannämnda "guidelines" och Libra III, byggt på mina egna erfarenheter och
åsikter. Jag analyserar här dels de 30 punkterna utifrån min indelning av dem i större grupper,
och dels de andra rekommendationerna som IFLAs hemsida gav.

Rekommendationerna önskar att det i OPACen ska vara möjligt att söka efter någon viss
författare, något visst dokument, att göra en ämnessökning och att kunna söka efter något med
särskild disciplinär framtoning. Jag finner att dessa fyra uppmaningar är möjliga att utföra i Libra
III om man använder sig av det Avancerade sökalternativet.

Angående hur man har möjlighet att skriva in sina sökord så är det möjligt att skriva in nyckelord
från rubriken, titeln eller vad det månde vara utan att behöva fästa någon speciell vikt vid vilken
ordning man gör det i. Vidare har jag noterat att det fungerar att ha med artiklar om titeln skrives
in exakt som den är, vilket ju naturligtvis underlättar för den ovane OPAC-sökaren men också
kan förvirra eftersom artiklarna utelämnas vid hylluppställningen. Det är inte heller så viktigt att
det sökaren skriver in i sökfältet motsvarar någon start på specifika fält eller rubriker i posten.
                                                          
55 http://www.axiell.se/3_datab.html Taget 2001-04-04.
56 http://www.axiell.se/3_reser.html Taget 2001-04-04.
57 http://www.axiell.se/3_minne.html Taget 2001-04-04.
58 http://www.axiell.se/3_karta.html Taget 2001-04-04.
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När det gäller fritextsökningen så går det att söka i fälten från den utförliga kataloginformationen,
det vill säga  titel, placering, författare, ämneskoden, ämnesorden, utgivningsåret samt från
utgivningen (här ingår förlagsort och förlagsnamn).

Nu ska jag övergå till att jämföra de 30 principer IFLA ställde upp 1999 med Libra III utifrån
min egen bedömning. Jag börjar med den grupp som jag kallar för *HQHUHOOW.
Princip 1 gällde vad som är möjligt att söka på i katalogen, och denna fråga har jag redan
besvarat ovan.
Under princip nummer 23 anser IFLA att systemet ska undvika repetitioner, och detta är något
som det inte är så självklart vad det betyder. Jag kan tycka att Libra III bryter mot denna
rekommendation eftersom jag anser att man ibland har lite ogenomtänkta rubriker på de olika
funktionerna. Ett exempel på detta kan vara att man använder sig av både utförlig och utförlig
kataloginformation utan att överhuvudtaget definiera vad det ena eller det andra egentligen
innebär. Det som står under rubriken utförlig är den lite utförligare formen av den enkla
sökningen, medan den utförliga kataloginformationen står för ett MARC-liknande format med
den skillnaden att man använder sig av vanliga rubriker och inte av koder. Jag menar att
systemkonstruktörer borde vara försiktiga med den här sortens tvetydigheter eftersom de kan leda
till en minskad förståelse av begreppens egentliga innebörd. Naturligtvis behöver ju inte
systemkonstruktörerna bekymra sig över sådant, men vi som bibliotekarier borde värna om
förståelsen av våra egna termer.
Nummer 26 är en uppmaning att svaret "ingen träff" ska få fylla hela rutan så att den
informationen när så sker inte försvinner i en massa brus. Tyvärr så har inte Libra III följt denna
uppmaning, och jag kan intyga att det tog en stund för mig att första gången jag fick detta svar
förstå vad det egentligen var som hade hänt.
Under princip nummer 27 står det att läsa att OPACen ska anpassas för sin primära
användargrupp, och detta tycker jag att Axiell har varit relativt duktiga med. Det märks att Libra
III är avsett att användas på svenska folkbibliotek, och det har många fördelar samtidigt som man
kan fråga sig om det inte hade varit önskvärt att ett sådant här system utifrån vilket det är
meningen att det ska gå att ta sig in i andra kataloger skulle ha haft ett starkt standardiserat
utseende. Ett exempel på den svenska anpassningen är språkfiltret som under Alla börjar med
svenska, svenskt folkmål och sedan följs av de olika nordiska språken. Kanske är vi emellertid på
väg ditåt, då vi måste komma ihåg att det trots allt fortfarande rör sig om en relativt ung bransch,
i det elektroniska formatet vill säga. Men utifrån IFLAs principer får det sägas att Axiell har
lyckats bra här.
I princip nummer 29 står det att dokumenten ej ska dupliceras ifall sökorden skulle ge anledning
till flera olika träffar på samma dokument. Vad jag har lyckats utröna så sker det inte någon
duplicering i Libra III, alltså följer de anvisningarna från IFLA på denna punkt.
Slutligen då i IFLAs princip nummer 30 står det att OPACen ska bistå internationella standarder
för specialtecken och liknande. I Libra III kan man söka på till exempel kyrilliska texter, men de
presenteras med latinska bokstäver ändå för informationssökaren, alltså följer Libra III inte
rekommendationen fullt ut enligt mitt sätt att se på saken.
Sammanfattningsvis för denna grupp skulle jag vilja säga att Axiell har lyckats ganska bra vad
gäller att anpassa Libra III till sin primära målgrupp folkbiblioteken, men kanske inte alltid har
varit lika noggranna eller tänkt igenom sina begrepp lika väl.

Nu kommer jag att analysera den %LEOLRJUDILVND�EHVNULYHOVHQ.
Nummer 2 gällde vilka ordprinciper man använder sig av, och denna fråga anser jag inte att jag
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har kunnat hitta något vettigt svar på.
Rekommendation nummer 9 handlar om i vilken ordning underfälten presenteras på skärmen, och
svaret är att de presenteras i följande ordning: titel, placering, författare, ämneskod, ämnesord,
utgivningsår och utgivning (här ingår ort, förlag och år). Fälten presenteras inte riktigt i den
ordning som de har skrivits in i systemet kan jag konstatera. Det är nästan i samma ordning, men
inte riktigt.
Nummer 10 handlar om ifall systemet konstant följer sina indikatorer och symboler, och mitt svar
är ja i den meningen att man verkar vara konsekvent.
Systemet erbjuder även naturliga visningsformat.
Princip nummer 14 från IFLA gällde huruvida det alltid finns förbindelser mellan rubriker och
poster och svaret är att det gör det i Libra III.
Det går att söka på verk om någon viss genre eller form vilket följer IFLAs rekommendation, och
det är också möjligt att söka på seriella arbeten som har ändrat titel.
IFLA anser under punkt 25 att ISBD alltid borde anges som det internationella visningsformat det
är. Inte heller här följer Libra III rekommendationerna, däremot så finns ISBN och ISSN med i
posterna. Möjligen skulle systemkonstruktörerna kunna försvara sig med att systemet är
konstruerat främst för att användas i Sverige och därför anpassat efter svenska förhållanden.
Princip 28 säger att MARC-formatet ska kunna visas, vilket inte går att göra på Libra III. Det
som går att se, vilket jag redan tidigare varit inne på, är i princip samma sak som MARC-formatet
men utan sifferkoder och istället förklarande rubriker. Detta görs under den klickbara rubriken
utförlig information. På ett sätt menar jag att det är positivt att man presenteras för informationen
i rubrikform istället för i kodform eftersom det gör det lättare för gemene man att kunna ta del av
ibland mycket intressant information om något visst dokument. Man kan fråga sig varför en
OPAC på ett vanligt folkbibliotek skulle presentera kodad information för allmänheten, vad
glädjen med detta skulle vara.
Sammanfattningsvis så är Libra III vad gäller den %LEOLRJUDILVND�EHVNULYHOVHQ�ett konsekvent
system enligt min mening och det är väl anpassat efter sin tilltänkta målgrupp.

En grupp valde jag som sagt att kalla för bPQHVDQJLYHOVH.
Punkt 19 till och med 22 behandlar olika former av hierarkiska samband och jag finner att Libra
III behandlar dessa på rätt sätt. Ett exempel på detta är att vid sökning på en del i en bokserie så
kan man via kataloginfo. alltid få information om de olika delarna.

Min sista grupp heter alltså 6|NQLQJDU���8WVNULIW.
Princip nummer 3, som handlade om hur man skulle kunna begränsa "stora" återvinningar, löser
Libra III genom att maximalt visa 200 träffar. Om ens sökning ger fler svar än så, så står det att
sökningen gav över 200 träffar.
Nummer 4 gällde om systemet visar vad det är för sökterm som använts i någon viss sökning, och
svaret för Libra III är att det syns längst ner på skärmen och att man därifrån också kan
manipulera söktermerna utan att behöva backa och gå tillbaka till startsidan.
Nästa princip handlade om man vid svaret på vilken sökning det än månde vara alltid fick se
författaren, dokumentets namn och ämnesorden i systemets svar, och svaret för Libra III är att
man vid en utförlig informationssökning får se alla dessa tre sakerna däremot inte vid en enkel
informationssökning.
Nästa punkt från IFLA gällde om skärmens utseende, sorteringssystemet och indexerandet
behandlas som separata och självständiga funktioner och denna fråga gäller ju inte primärt
funktionaliteten, men mitt svar är ja.
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Princip nummer 7 rekommenderade att systemet skulle visa korsreferenser och som jag tolkar
detta gör Libra III detta här eftersom det går att klicka på till exempel andra ämnesord.
Libra III följer konsekvent sorteringselementen vilket efterfrågades i punkt 8.
Systemet erbjuder även kompaktformat och sorterande format, vilket efterfrågades i punkt 11 och
13.
Rekommendation nummer 15 ansåg inte att man skulle kunna trunkera rubrikerna, men det går
att göra detta i Libra III vilket alltså går emot IFLAs rekommendationer.
Mitt undersökningssystem visar vid en sökning på till exempel ett författarnamn förutom verk av
denna även på verk om denna, eller vid sökning efter något visst arbete även på arbeten som är
relaterade till detta vilket följer IFLAs tankegångar.
Princip nummer 24 handlar om att den term som matchar söktermen alltid ska vara markerad på
något sätt i "träffen", något som Libra III tyvärr slarvar med i en del lägen.
Som sammanfattning på denna punkt kan jag återigen konstatera att Libra III är uppbyggt för
användare på ett folkbibliotek, men att terminologin / begreppsanvändningen kanske inte alltid är
den mest genomtänkta.

Detta var en presentation av IFLAs 30 principer för en  OPAC från 1999, och jag kan redan här
konstatera att de flesta av punkterna följes av Libra III.

Vad gäller problematiken om man ska söka på ämnesord i singular och plural så finner jag att
sökningen bör försiggå i plural för att sökningen ska ske på det den sökande tror.

IFLA rekommenderade även att de nyaste verken ska visas först om man får en lista med ett antal
dokument på som träff. Libra III:s Helsingborgsversion gör detta idag på önskemål av
personalen, däremot så gjorde katalogen inte det i introduktionsskedet utan då var listan omvänd.
Det finns emellertid som ovan konstaterat också möjlighet att få svarslistan presenterad på andra
sätt också, nämligen antingen sorterade efter författare, titel eller placering.

I kapitlet där jag beskrev IFLAs rekommendationer av idag, visade jag på några olika sätt att göra
en sortering av verk utifrån en författarsökning med "Homer" som exempel, och här kan jag
konstatera att i Libra III så presenteras verken, efter att till exempel Homeros skrivits in i
sökfältet, i kronologisk ordning, i det här fallet med de äldsta verken först. Det som egentligen
händer är att man får listan presenterad efter författaren om man inte specifikt önskar något annat,
till exempel att få en kronologisk presentation. Dock går det ju att reagera lite över varför det inte
även här skulle kunna gå att få listan presenterad med de nyaste verken först men så är det alltså
inte.

För att så försöka sammanfatta de resultat jag fick fram när jag jämförde Libra III med IFLAs
rekommendationer från 1999, så kan jag inledningsvis konstatera att Libra III klarar de flesta
punkterna ovan, och det är egentligen intressantast att ett ögonblick koncentrera sig på de punkter
/ rekommendationer / krav som systemet inte uppfyller, och det är detta jag nu ska göra. För det
första så krävs det att man använder sig av det avancerade sökalternativet för att kunna söka efter
verk med någon särskild disciplinär framtoning, ja egentligen för att överhuvudtaget vara
medveten om att det går att precisera sökningen mot något speciellt som exempelvis författare
eller titel. Å ena sidan kan detta ses som positivt eftersom den enkla sökvarianten ju blir så enkel
att man inte behöver ha överhuvudtaget några förkunskaper för att kunna använda den, det är ju
bara att skriva in något ord, vilket som helst, skicka iväg sökningen och sedan se vad som händer.
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Å andra sidan så förloras väldigt mycket i förståelse och möjligheter att begränsa när endast detta
alternativ användes, saker som förstås bättre vid en sökning i "det avancerade" alternativet.
Dessutom så får den sökande vid en sökning i det enkla alternativet inte veta vad som är
ämnesord till exempel, vilket IFLA som vi sett också uttryckte som en önskan att man skulle veta
vid alla sökningar.
Vidare så innebär fritextsökningen inte att systemet avsöker texten i fulltext utan det som avsökes
är ett visst format där vissa fält ingår. Detta är förmodligen en nödvändighet eftersom det inte
skulle vara praktiskt möjligt att lägga in alla bibliotekets texter i någon databas som fulltext, men
det kanske borde påpekas i själva systemet. Om indexeringen har varit välgjord så ska detta ändå
i praktiken inte innebära något problem eftersom man ändå kommer att hitta det man är ute efter.
Söktermen syns som sagt längst ner på sidan i svaret. Möjligen skulle det gå att önska att det för
tydlighets skull skulle synas även längst upp, då det vid långa svar kan upplevas som en smula
frustrerande att behöva ta sig ned nederst.
I Libra III är det möjligt att trunkera ord och det är något som jag tycker är positivt i delvis
motsättning mot vad IFLA säger. Jag tror nämligen att en trunkering görs av någon som vet vad
han / hon gör och därför inte heller görs för tidigt eller oförståndigt på något annat sätt. Om den
sökande inte skulle kunna hantera trunkeringar bra så tror jag inte heller att han / hon känner till
att möjligheten finns och därmed försvinner också riskerna med detta.
Jag tycker att Libra III gör fel när två olika format ges namnen utförlig, och utförlig
kataloginformation. Det måste gå att finna bättre och mer skilda rubriker för dessa båda format,
som i det här fallet faktiskt närmast representerar steg 2 och 3 på en tregradig skala av hur
utförligt informationen ska presenteras.
Att slarva med att markera den sökta termen i de listade dokumenten är också en detalj som kan
ställa till det för tydligheten i vad det är för begrepp som eftersökts och varför just detta
dokumentet har hamnat med i listan.
Ytterligare en detalj som har med den så viktiga tydligheten att göra är att tydligt markera över
hela rutan att sökningen inte gav någon träff, vilket som sagt ovan Libra III slarvar med.
Egentligen kan "träfflistor" aldrig bli nog tydliga och överskådliga, och det får aldrig råda den
minsta osäkerhet om vad det är som egentligen händer och har hänt. Det finns dock värre
exempel än Libra III här, till exempel så är det i AltaVista oerhört svårt att ens hitta uppgiften om
hur många träffar en viss sökning har gett. Här drunknar uppgifterna i allt för mycket reklam,
något man slipper i Libra III, men som sagt var är tydlighet en dygd även i dessa sammanhang.
Vad gäller MARC-formatet kan jag bara hänvisa till vad jag ovan skrivit.
Att en sökande efter verk på till exempel ryska inte kan få läsa svaren med kyrilliska bokstäver
anser jag vara en stor brist. Det är ju inte så ovanligt med ryssar, eller kanske framförallt serber
på våra folkbibliotek idag, och denna service tycker jag att biblioteken skulle ställa upp med.
Libra III kunde ha talat om tydligare att ämnesord ska skrivas i plural eftersom detta inte är något
som är av naturen givet på något sätt. Det borde inte vara så svårt att lägga in en liten instruktion
om det.
Att vara konsekvent är som sagt en dygd i dessa sammanhang och det lyckas Libra III tyvärr inte
alltid med, till exempel när de som jag beskrev ovan plötsligt vänder på ordningen som verken av
någon viss författare presenteras i till att låta de äldsta verken stå först.

Libra III måste dock anses vara en bra OPAC sett utifrån IFLAs rekommendationer och
principer.
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Jag gav i stort sett samma uppgifter till alla mina försökspersoner. Ett par uppgifter kom jag att
utveckla efter hand byggt på erfarenheter från de andra försökspersonerna. Vilka detta är och när
jag gjort detta kommer att framgå nedan.

1. Utforska systemet på egen hand, prova dig fram och sök gärna själv om det är något som du
vill söka på.

2. Jag skulle vilja att du hittade någonting av Henning Mankell.59

3. Försök att hitta något om Jenny Lind.
4. Jag skulle vilja ha tag på något om slott i Skåne.
5. Någonting om karoliner av Peter Englund.
6. Någonting om hjärtsjukdomar.60

Allra helst ville jag att mina försökspersoner skulle arbeta utan min inblandning så mycket som
möjligt, och därför bad jag dem först att utforska systemet på egen hand för att jag skulle ha
möjlighet att använda mig av ett iakttagande arbetssätt. Min avsikt med fråga nummer 2 ovan var
att se ifall mina försökspersoner inverterade författarnamn automatiskt, eller hur de skrev in
dessa. Det visade sig senare att Libra III-systemet har en automatisk funktion som själv inverterar
författarnamnet även om den sökande skriver in det med förnamnet före efternamnet. På så sätt
kan man mena att fråga 2 ovan blev lite uddlös, eftersom svaret blev detsamma oavsett hur man
skrev in författarnamnet, men samtidigt så säger detta ju något om att systemet är relativt långt
utvecklat. Fråga nummer 3 har sin orsak i att se om sökningen efter verk om någon person
medförde någon förändring i sättet att skriva in sökningen jämfört med författarsökningen, om
inverteringen fortsatte eller ej och så vidare. Fråga nummer 4 hade jag med för att jag ville se hur
mina försökspersoner behandlade en ämnessökning med flera ingående komponenter, om de
skrev ner alla dessa komponenter i samma ruta eller om de gjorde en kombinerad sökning av
något slag. Fråga nummer 5 är egentligen ett försök från mig att fånga nödvändigheten av att
tänka på synonymer när man inte får gensvar på sin ämnesordssökning. Ett annat sätt att ändå nå
fram kan vara att bara göra en författarsökning, och en del av undersökningspersonerna valde
också detta tillvägagångssätt. Detta är också ett prov på hur pass väl bibliotekets indexeringar
håller. I fråga nummer 6, som jag började ställa den efter Andreas, så ingår beståndsdelen
tidsangivelse, vilket jag också tyckte att det kunde vara intressant att se ifall mina
försökspersoner kunde laborera med. På grund av tekniska problem i Helsingborgs webb-OPAC
tvangs jag att låta Henrik och Sonja utföra sina sökningar i Landskronas webb-OPAC.
Landskrona har också Libra III som biblioteksdatasystem.

Efter denna praktiska undersökning så ställde jag några diskussionsfrågor, och de löd som följer:

                                                          
59 Denna fråga utvidgade jag för Sonja och Per till att också gälla att hitta detta verk på en viss filial. Detta för att
prova om mina undersökningspersoner använde sig av inställningsmöjligheten för enhet.
60 Denna fråga utvidgade jag för alla utom för min första undersökningsperson, Andreas, till att också gälla verk från
något visst årtal eller årtionde, beroende på i vilken katalog, Helsingborgs eller Landskronas de använde sig av.
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1. Var det något speciellt du tänkte på under sökningarna?
2. Var det lätt att förstå hur man skulle göra?
3. Är du nöjd med de svar du fick på dina sökningar?
4. Förstod du terminologin i systemet eller hade denna behövt förklaras bättre?
5. Hur hade du velat att en biblioteks-OPAC skulle se ut och fungera?61

Syftet med dessa frågor var att försöka täcka intressanta aspekter på mina försökspersoners
OPAC-användning som jag inte hade kunnat få svar på bara utifrån att iaktta hur de löste mina
praktiska uppgifter. Jag ville också, framför allt med den sista frågan, dra ut riktlinjer för
framtiden om användarna hade fått bestämma den vidare utvecklingen, även om det naturligtvis
är svårt för gemene man att uttala sig i dessa frågor rent spontant.

Mina försökspersoner hade jag valt utifrån min bekantskapskrets. Jag försökte också tänka på att
få en varierande bakgrund på dem för att kunna täcka in olika aspekter i OPACens användbarhet.
Tre av dem är män, och fyra av dem befinner sig i ålder mellan 20 och 30. Alla har
högskoleutbildning. Åldern och utbildningen kan möjligen ses som lite snett urval, men eftersom
jag menar att det är yngre människor som är framtidens OPAC-användare tyckte jag ända att jag
kunde göra på detta viset. Min femte försöksperson är drygt 60 år gammal, vilket gör att även
äldre användare fick komma med på ett hörn. Jag utelämnar medvetet mina försökspersoners
efternamn. De har godkänt att deras förnamn används.

Andreas är ganska nyutbildad civilekonom fast arbetar just nu som lastbilschaufför. Sofija arbetar
tillfälligt som butiksvärdinna hos en optiker, och har högskoleutbildning inom engeska bakom
sig. Henrik arbetar på ett läkemedelsföretag med ekonomifrågor. Sonja är nyligen pensionerad
lågstadielärare. Per slutligen är civilingenjör och arbetar med utveckling av mobiltelefonsystem.
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Jag tänker i detta kapitel gå igenom vad mina försökspersoner under min undersökning
egentligen gjorde, vad de sökte på, hur de sökte och vad de svarade på mina diskussionsfrågor.
Visserligen valde jag personer i min absoluta närhet som det var lätt för mig att få att ställa upp,
vänner, föräldrar och min fru, men jag försökte vända denna omständighet till något positivt
genom att de jag valde ut i alla fall hade skiftande åldrar, bakgrund och yrkeserfarenheter. Rent
spontant kan jag redan från början känna att det gick att se stora skillnader i deras
informationssökningsbeteenden, vilket jag misstänker har att göra med deras olika bakgrund. När
jag nedan skriver att någon sökning har gett svar av hög relevans så betyder det att min
försöksperson har tyckt detta. Det är alltså deras uppfattning om resultatet och inte min.

                                                          
61 Här förklarade jag först vad som menas med en OPAC.
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Andreas gjorde i sina egna sökningar först under Valfria Sökord en författarsökning. Sedan
övergick han till det Avancerade alternativet och gjorde där en ämnesordssökning följt av en
författarsökning. Han konstaterade själv att författarnamnen skulle skrivas inverterat för att
systemet skulle förstå frågan på rätt sätt.
Sofija började även hon sina egna sökningar i Valfria Sökord och där sökte hon efter Andarna*.
Sedan gick hon över till det Avancerade alternativet och experimenterade mycket med de olika
alternativen som ges där, till exempel med musikalie, författare, ämnesord och sökning på
ämneskoden.
Henrik höll sig hela tiden under sina egna sökningar inom Valfria Sökord. Han började med att
skriva in Las Vegas eftersom han ska åka dit i sommar. Därefter sökte han på HIF (Helsingborgs
idrottsförening) och slutligen på BOIS med syftande på Landskrona boll- och idrottssällskap.
Jag fick börja Sonjas försökssejour med att ge henne lite grundläggande användarundervisning,
eftersom hon har mycket liten datorvana. Hon började med att på Valfria Sökord skriva in Ingvar;
Tio Hjärnor, vilket gav en träff vilken också var relevant. Sonja tittade också på om boken fanns
inne. Härefter gick hon över till den Avancerade sökningen och sökte under titel på Sandel Cora
vilket inte gav någon träff. Sedan upptäckte hon att sökningen var förinställd på titel och ändrade
därför detta till författare och skrev in Sandel Cora igen vilket då kom att ge en träff. Sedan
övergick Sonja igen till Valfria Sökord och skrev in Signe och Alberte vilket gav en träff som
titel. Härefter ställde Sonja ytterligare en gång in Avancerad sökning och skrev kryddväxter,
vilket gav 38 träffar samtliga relevanta.
Per utförde de flesta av sina egna sökningar i Valfria Sökord. Det första han sökte på var
Rigoletto, vilket gav 28 träffar. Per provade olika möjligheter för att begränsa denna mängd.
Bland annat använde han sig av Finns titeln inne. I alla sina sökningar så skiftade Per också
mellan enkel och utförlig kataloginfo. Nästa sökning han gjorde var på dans swing, vilket dock
inte gav några träffar. Per provade då att bara skriva swing, och fick då 180 träffar varav få var
relevanta eftersom många handlade om musikstilen swing och inte dansstilen, vilket var det som
Per var ute efter. Per funderade ett slag och skrev sedan pardans vilket visade sig ge 1 träff som
inte var särskilt relevant i sammanhanget. Sedan skrev han sällskapsdans med resultatet 2 icke-
relevanta träffar. Nästa försök var på swing CD, vilket gav 17 träffar. Nu övergav Per swingen
och försökte sig istället på kost mat, och fick då 11 träffar som han bedömde som relevanta.
Mellanöstern är ett annat ämne som Per berättade att han intresserar sig för. Han menade dock att
han behövde fräscha upp sina kunskaper inom ämnet ifråga och gjorde därför en sökning på
Palestina Israel och fick 26 träffar, samtliga relevanta. Per hade emellertid varit ute efter en
speciell bok och den fanns inte med i träfflistan tyvärr. Sedan övergick han till att söka på
kartografi vilket gav 58 träffar, men inte något som han egentligen bedömde såsom varande
intressant. Då skrev han kartografi, historiska kartor och fick en mycket relevant träff. Kartografi
nytryck gav däremot inte någon träff. I detta läget valde jag att rekommendera Per att gå över till
det Avancerade sökalternativet eftersom jag ville se hur han skulle klara sig i den miljön. Här
började han med att söka under ämnesord på kartografi OCH Sverige. Per ställde också in
tidsangivelsen 1980-. Detta gav inte någon träff. Sedan valde Per att bara skriva in kartografi som
ämnesord, vilket gav 51 träffar. Sedan utvecklade han denna sökning genom att behålla kartografi
som ämnesord, men lägga till OCH ämnesord Sverige samt behålla tidsangivelsen från ovan. Här
svarade systemet med 12 träffar vilka Per var mycket nöjd med.
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Först lät jag alltså mina försökspersoner bekanta sig med systemet på egen hand, ställa de frågor
de själva ville (både till systemet och till mig) och experimentera sig fram i de olika menyer och
funktioner som går att manipulera med. Alla mina försökspersoner hade, vilket jag inte varit
riktigt säker på innan undersökningens start, ganska många egna idéer om vad de ville söka på
och hade intresserat sig för och jag gav dem helt fria händer. Per var den som hade allra flest
egna sökförslag, och var nog också den som tillsammans med Sonja hade det största
biblioteksintresset, men dessutom, vilket Sonja inte hade, en omfattande kunskap om datorer.
Som vi ovan ser så började Andreas och Sofija att söka i Valfria Sökord, men gick efter ett tag
självmant över till det Avancerade sökalternativet. Även Per började att göra sina sökningar i
Valfria Sökord och gick inte över till den Avancerade varianten förrän jag hade uppmanat honom
att göra så. Sonja växlade flera gånger mellan Valfria Sökord och Avancerad sökning, medan
slutligen Henrik bara använde sig av Valfria Sökord då han menade att detta ju räckte för att få
svar på de uppgifter han eftersökte. Alltså användes både Valfria Sökord och Avancerad sökning
och i varierande omfång av olika personer.

1nJRQWLQJ�DY�+HQQLQJ�0DQNHOO

Min första fråga gällde att hitta något av Henning Mankell. Liknande författarsökningar hade de
flesta av mina försökspersoner redan utfört själva, men för fullständighetens skull valde jag att
låta alla utföra denna ändå.
Andreas löste den på ett enligt mig mycket bra sätt genom att skriva Mankell, Henning efter att
ha ställt in författare i den Avancerade sökningen.
Sofija skrev bara Mankell, och på min fråga varför svarade hon att namnet var så ovanligt att
detta borde räcka, vilket det också visade sig göra. Härefter hade vi en diskussion om i vilken
ordningsföljd man skulle skriva in för- och efternamn vid en sökning. Sofija visade sig vara säker
på detta skulle göras inverterat.
Henrik valde även för denna uppgift att hålla sig till Valfria Sökord. Här skrev han in Mankell,
Henning och fick då 64 träffar, samtliga relevanta. För skojs skull sade jag åt honom att prova att
skriva Henning Mankell vilket han gjorde och fick samma resultat som vid sin förra sökning.
Sonja använde sig till att börja med också av den Valfria Sökningen, och skrev med samma
motivering som Sofija bara Mankell. Resultatet för den här sökningen blev, vilket vi såg ovan
under Henrik, 64 träffar. Här kom jag på tanken att göra denna uppgift lite svårare och samtidigt
täcka in fler av katalogens finesser. Därför bad jag Sonja att hitta något av Henning Mankell på
Vens bibliotek, som jag med min lokalkännedom utgick ifrån är det minsta folkbiblioteket i
Landskrona kommun. Det fanns egentligen inte något speciellt skäl till att vara ute efter det
minsta folkbiblioteket, mer än att jag tänkte att där fick man i alla fall lite färre träffar på namnet
Mankell än på något av de större biblioteken. Sonja skrev först in Mankell och Vens bibliotek
under Valfria Sökord vilket inte gav någon träff. Då gick hon över till den Avancerade sökningen
och skrev där författare Mankell och ställde in enheten till Ven. Denna sökningen gav inte heller
något resultat, vilket jag nog måste säga var märkligt. Jag misstänker fel i systemet.
Per sökte först under Valfria Sökord och skrev då Henning Mankell rakt upp och ner. Svaret blev
83 träffar, samtliga relevanta för min fråga. För att försvåra för Per på samma sätt som jag hade
försvårat för Sonja så bad jag honom att hitta något av Henning Mankell på Kattarps bibliotek
som jag vet är det minsta biblioteket i Helsingborg. Per växlade till den Avancerade sökningen,
skrev författare Mankell och ställde in enheten till Kattarp. Resultatet blev 4 träffar, samtliga
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mycket relevanta.

Hur utförde då mina försökspersoner sina sökningar på min fråga efter någonting av Henning
Mankell. Jo, jag kunde se lite olika sätt att gå åt problemet. Henrik höll sig inom Valfria Sökord
hela tiden. Sonja och Per började på Valfria Sökord, men bytte sedan på min uppmaning till det
Avancerade sökformuläret. Andreas och Sofija slutligen höll sig i det Avancerade sökformuläret
hela tiden. Intressant var också att följa de olika sätt som det går att skriva in författarnamnet på
och ändå få samma svar. Exempel på sätt som användes var Mankell, Henning; Mankell; och
Henning Mankell. Alla sätten gav samma svar vilket jag inte hade förväntat mig. Alltså är det
inte nödvändigt att göra en invertering av författarnamnen i Libra III. Att systemet måste ha
någon slags algoritm som självt inverterar författarnamnet går att se eftersom namn i den
utförliga kataloginfon är inskrivna inverterade. Cutter menade på sin tid att katalogen skulle
innehålla en sortering efter författarnamn skrivna i en viss form oavsett i vilken form de hade
skrivits i i boken. Rent uppenbart följer Libra III inte denna uppmaning till punkt och pricka, men
eftersom möjligheterna genom datatekniken är så oändligt mycket större idag än på Cutters tid så
tror jag dock inte att han hade haft något emot att man kunde göra på detta sättet. På hans tid var
det ju praktiskt omöjligt. Möjligen skulle han ha kunnat invända att när det handlar om att söka
på något som sedan står sorterat på ett visst sätt i bokhyllor, så är det en fördel att man redan i
sökningen söker på samma sätt.
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Min nästa fråga till mina försökspersoner gällde att hitta något om Jenny Lind. Min tanke med
denna uppgift var att se om försökspersonerna var uppmärksamma, och märkte att jag efterlyste
något om Jenny Lind och inte något av Jenny Lind till skillnad från i uppgiften att hitta något av
Henning Mankell, och dessutom att se om de inverterade ett "ämnesnamn" på samma sätt som ett
författarnamn.
Andreas höll sig kvar i det Avancerade alternativet. Han ställde först in ämnesord, och sökte på
Jenny Lind vilket gav 13 träffar av hög relevans enligt honom själv. Därefter provade han att
söka på Jenny Lind efter att ha ställt in författare, och fick då 20 träffar. Träffarna överensstämde
i hög grad med de 13 tidigare och var även dessa högst relevanta. Jag och Andreas hade nu en
liten diskussion om vad ämnesord egentligen var för något och hur de konstruerades. Vi kunde
konstatera att väldigt mycket är avhängigt av hur ämnesordskonstruktörerna har resonerat för hur
man bäst utför en ämnessökning.
Sofija använde sig också av det Avancerade alternativet, ställde in ämnesord och skrev därefter
Jenny Lind vilket precis som i Andreas sökning visade sig ge 13 träffar av hög relevans. Sofija
menade att man eventuellt också skulle ha kunnat ställa in media: text, men att detta inte hade
behövts i detta fallet på grund av att sökningen ändå gav så få träffar.
Henrik däremot valde att stanna kvar inom Valfria Sökord, och skrev där in Jenny Lind vilket
kom att ge 12 träffar, samtliga relevanta.
Sonja gjorde på den här frågan precis likadant som Henrik och fick också samma resultat.
Per valde att använda sig av det Avancerade sökformuläret här och sökte på fritext, där han skrev
Jenny Lind. Denna varianten gav 20 träffar, vilka inte alla var hundraprocentigt relevanta. Sedan
sökte han på titel Jenny Lind och fick då 15 träffar vilka samtliga var klart relevanta.
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I denna sökning skrev samtliga mina försökspersoner Jenny Lind precis i denna ordning, alltså
icke-inverterat utan att tveka det allra minsta. Henrik och Sonja använde sig av Valfria Sökord,
medan Sofija i det Avancerade alternativet gjorde en ämnesordssökning. Andreas började med att
göra en Avancerad ämnesordssökning för att sedan göra en författarsökning. Per slutligen
använde sig även han av det Avancerade alternativet, fritext först följt av titelsökning. Jag tror
inte att alla mina försökspersoner var medvetna om vem Jenny Lind var, vilket kan förklara till
exempel författarsökningar vilka i så fall inte blir så konstiga. Intressant är också att vid en
författarsökning så får man även fram verk om den personen man har skrivit in. Detta gör ju i sin
tur att vid till exempel en sökning efter något om Jenny Lind så hittar man vid en författarsökning
faktiskt fram till relevanta verk, hur absurt detta än kan låta till en början. Häri finns nog också
förklaringen till en del av träffresultaten ovan. Cutter propagerade förutom allt annat han gjorde
också för ämnesordens betydelse, en funktion som skulle tillhandahållas av speciella indexerare,
och som skulle understödjas av tesaurer och liknande.62 Idag blir ämnesordssökningarna allt
oftare ersatta av fritextsökningar på gott och ont, men man kan nog i alla fall säga att sett ur ett
rent fackmässigt perspektiv så är det synd ifall ämnesordssökningarna skulle försvinna eftersom
de representerar en form av hantverkskunnande för bibliotekarierna.
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I min nästa sökfråga valde jag att fråga efter något som behandlade slott i Skåne. Min tanke med
denna fråga var att utveckla ämnessökningen till att omfatta flera sökbara termer. Jag menade att
denna uppgift bäst skulle lösas genom att använda sig av två fält i en Avancerad sökning.
Andreas höll sig även här i det Avancerade sökalternativet, ställde in ämnesord och skrev in
söktermen slott. Denna sökning reagerade systemet på såsom varande alltför stor och gav svaret
över 200 träffar. Andreas skrev nu i ett fält, efter att ha ställt in ämnesord, slott, skånska vilket
gav 3 icke-relevanta träffar. Andreas tänkte därefter högt och funderade över om man möjligen
skulle använda sig av fritextsökning. Han var inte förtjust i tanken då han sedan tidigare hade
dåliga erfarenheter av fritextsinställningar. Men i alla fall valde han att försöka och ställde in
fritext. Härefter skrev han skånska slott och fick då 26 träffar vilka samtliga visade sig vara
relevanta. Nu kunde inte jag hålla mig längre utan påminde honom att detta sökformulär innehöll
flera olika sökfält. Andreas sade då ett menande jaha, sökte under ämnesord på slott OCH
ämnesord Skåne och fick då 43 träffar av hög relevans.
Sofija började på precis samma sätt som Andreas slutade och fick följaktligen samma resultat, det
vill säga 43 "goda" träffar. Efter detta experimenterade hon lite och ställde in fritext följt av
skån* slott. Detta gav 66 träffar. Sedan diskuterade vi vad fritext egentligen innebär och hur detta
i en OPAC eventuellt kan tänkas skilja sig från en Internetfritextsökning.
Henrik fortsatte med Valfria Sökord, och skrev rätt och slätt ner slott i Skåne. Resultatet blev 11
träffar, men alla dessa var inte lika relevanta. Då provade Henrik att skriva slott + Skåne och
resultatet här blev 28 träffar, men inte heller alla dessa var särskilt relevanta. Henrik övergick nu
för första gången till det Avancerade sökalternativet. Här sökte han under fritext på Skåne OCH
fritext slott vilket kom att ge 20 träffar, samtliga relevanta.
Sonja använde Avancerad sökning och sökte under ämnesord på Slott i Skåne. Sökningen gav
inte någon träff emellertid. Nästa försök från Sonja blev slott OCH placering Skåne vilket inte
heller detta gav någon träff. Här körde Sonja fast och kom inte vidare förrän jag hade visat henne.
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Hon sade sig inte ha trott att man kunde använda sig av mer än ett ämnesord i taget.
Per stannade kvar i det Avancerade alternativet och sökte under fritext på slott OCH fritext Skåne
vilket gav 64 träffar. Detta ansåg Per egentligen vara för mycket för att sökningen skulle kunna
sägas ha varit riktigt lyckad, men eftersom en snabb genomgång av träffarna tydde på att de var
relevanta så valde Per ändå att stanna sin sökning här.

I denna uppgiften var det ganska tydligt att svårighetsgraden hade ökat, och att det inte längre var
lika självklart hur man skulle göra för att få ett bra resultat. Här fungerade för första gången inte
Henriks sökningar i Valfria Sökord lika bra längre utan han tvingades att använda sig av det
Avancerade alternativet. Per använde sig av fritextsökningar, vilket i det här fallet visade sig vara
ett ganska bra sätt att göra. Sofija och Andreas gjorde både fritext- och ämnesordssökningar,
medan Sonja fastnade på att hon inte visste att man kunde använda sig av mer än en
ämnesordsinställning i taget. Jag tror att för Sonjas del handlar det mycket om att hon inte riktigt
har förståelsen för hur en dator arbetar och fungerar, även om hennes första sökning Slott i Skåne
också visar på att hon inte automatiskt separerade sökningen i olika beståndsdelar. Intressant är
också att "alla" på något sätt utgår ifrån att det sätt att trunkera på som de har varit vana vid från
något annat system är giltigt här också. Systemet köper dock inte alla dessa modeller, men då är
det inte någon av de sökande som ifrågasätter om deras trunkeringsmetoder varit de rätta, utan
alla provar glatt något nytt sätt att komma runt problemet på. Antagligen hade det varit lättare för
de sökande att studera hjälpfunktionen lite närmare i de här fallen, men det tycks finnas ett starkt
mentalt motstånd mot att behöva använda denna. Kanske skulle man kunna komma runt
problemet genom att använda sig av någon annan term än just hjälp eftersom det tycks finnas
detta starka mentala motstånd mot just denna. Finns det överhuvudtaget någon standard för hur
system brukar vara uppbyggda? Försök att sträva efter sådana standarder har varit vanliga genom
historien och jag kan här bara nämna de försök som förekommit och förekommer att kunna söka i
alla kataloger med hjälp av ett speciellt sökspråk. Tekniken som ska göra detta kan till exempel
vara Z 39.50. Även Cutter försökte ju på sin tid att standardisera normer i kataloger, allt för
sökbarhetens och funktionalitetens skull.63 Kanske måste man som systemkonstruktör beakta det
faktum att folk gärna följer sina vanor från andra system och som en följd av detta noggrant
förklara för "sökarna" när man har gjort på något annat sätt i just det aktuella systemet.

1nJRQWLQJ�RP�NDUROLQHU�DY�3HWHU�(QJOXQG

Nu kommer vi till den av mina frågor som visade sig bli den svåraste för mina försökspersoner att
lösa, nämligen den där jag efterfrågade någonting om karoliner av Peter Englund. Jag tror att en
del av svårigheterna som uppstod kan ha legat i att mina försökspersoner genom mina tidigare
frågor hade lurats att tro att de skulle söka exakt på de ord jag gav dem. Men jag tror också att jag
här satte fingret på något som ofta har förbisetts, eller i alla fall betonats för lite, vid traditionell
bibliotekskunskap. Det jag syftar på är vikten av att använda sig av sin fantasi och tänka på
synonymer till sina sökbegrepp när man kör fast. Det var också just detta som var mitt syfte när
jag konstruerade denna uppgiften, att se om mina försökspersoner förstod att tänka på synonymer
till karoliner vilket inte finns som ämnesord eller fritext i denna katalog.
Andreas stannade kvar i det Avancerade sökalternativet och började med att ställa in författare
och fritext och sedan söka på Englund OCH karoliner vilket inte gav några träffar. Andreas valde
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en lätt utväg ur problemet genom att begränsa sökningen till Englund under författare. Ändå
kunde han på detta sätt inte riktigt avgöra huruvida Englunds verk var relevanta eller inte.
Sofija valde också det Avancerade sökalternativet och sökte under författare och ämnesord på
Peter Englund OCH karolin* vilket inte heller detta gav någon träff. Sofija provade nu författare
Peter Englund OCH karolin* som fritext vilket faktiskt gav 1 träff på en elektronisk resurs. Sofija
gav sig inte utan försökte nu med att ändra fritext till titel, men inte heller detta hjälpte utan
resultatet blev detsamma som vid fritextsökningen. Nu började Sofija förstå vari problemet låg
och gjorde en sökning under författare och ämnesord på Peter Englund OCH Karl* vilket gav 8
träffar, samtliga relevanta.
Henrik använde sig i denna sökning av det Avancerade sökalternativet. Han började med att söka
under författare på Englund, vilket gav 106 träffar. Alla Peter Englunds verk i katalogen fanns
med bland dessa, men Henrik bedömde antalet träffar som oöverskådligt och gick vidare. Nu
utvecklade han sökningen genom att söka under författare och fritext på Englund OCH karoliner
vilket som sagt var tidigare inte gav någon träff. Henrik provade slutligen att söka under
författare på Peter Englund, vilket kom att ge 15 titlar, och härmed nöjde sig Henrik.
Sonja höll sig också till den Avancerade sökningen, och ställde först in författare och ämnesord
och sökte på Englund OCH karoliner. Denna sökning gav inte någon träff. Sonja försökte nu med
att vända på ordningen i sökningen då hon tänkte att man kanske var tvungen att skriva in
ämnesorden först, alltså karoliner OCH Englund men inte heller detta gav någon träff. I detta
läget erkände Sonja sig besegrad och gav upp.
Per gjorde även han en Avancerad sökning och sökte under författare och fritext på Englund
OCH karoliner. Resultatet av denna sökning känner vi till vid det här laget, alltså ingen träff. Per
experimenterade lite med stavningen av karoliner för att se om detta skulle hjälpa. Till exempel
provade han att stava karoliner med c istället, caroliner, men detta hjälpte inte. Sedan försökte Per
att under titel och författare söka på karoliner OCH Englund vilket inte heller gav någon träff.
Här knäckte Per nöten att tänka på synonymer till karoliner, och sökte under titel och författare på
Karl XII Och Englund. Detta gav 4 träffar, alla relevanta, och med detta lät Per sig nöja, även om
han insåg att det kunde finnas fler relevanta träffar till exempel om man skulle söka på Karl X
Gustav eller på Karl XI.

Denna uppgift visade sig som sagt vara en svår uppgift för mina försökspersoner att lösa, och de
experimenterade, som jag har visat ovan, mycket fram och tillbaka. Alla använde sig av det
Avancerade sökalternativet redan från början. Henrik började med vad han trodde skulle kunna
räcka, det vill säga att bara söka på författarnamnet, och gick först senare vidare med att göra en
ämnesspecificering även om han slutligen kom att återvända till den rena författarsökningen.
Andreas och Per var inne på att göra en fritextsökning, vilket i det här fallet fungerade lika lite
som ämnesordssökningen, i kombination med författarnamnet. Medan Andreas fortsatte där
Henrik börjat, alltså med den rena författarsökningen, så lyckades Per, visserligen på en lite avig
väg med titelsökning, så småningom knäcka nöten som gällde synonymernas vikt. Sonja fastnade
nog ännu en gång på sin något bristfälliga kunskap vad gäller datorer, medan Sofija efter ganska
många försök var den som knäckte nöten på det snyggaste viset, nämligen genom att trunkera
Karl, efter att ha trunkerat karolin i diverse olika varianter. I det här läget så tycker jag att
systemet skulle kunna ha med någon form av synonymordlista eller tesaurus till hjälp för dess
användare, då en sådan inte hade varit fel att ha för en sökande med sådana här problem. Henrik
gav ett tydligt exempel på en lösning av fractionalizing-typ. Han sökte nämligen på det bredaste
begreppet, Englund, först och kombinerade detta sedan med karoliner. Visserligen gav inte denna
sökningen något resultat i det här fallet, men jag tycker ändå att det var ett tydligt exempel på en



35

sådan sökstrategi.64 Också i denna sökningen använde sig mina försökspersoner både av
ämnesords- och fritextsökningar.
Tydligt är att mina försökspersoner inte riktigt förstår vari skillnaden ligger mellan
ämnessordsökning och fritextsökning, och kanske kan man inte bara skylla på dem själva att de
inte använder sig av den förklarande hjälpfunktionen, utan faktiskt borde man kanske kunna
kräva lite mer feedback från Libra III:s sida. Denna hjälp skulle kunna bestå i att exempel gavs på
vad de olika termerna kan innebära så fort de valdes, samt hur man skulle kunna använda sig av
dem. Det går också möjligen att ifrågasätta, vilket ett par av mina försökspersoner faktiskt också
gjorde, om just termerna ämnesordssökning och fritextsökning egentligen är så väl valda för att
beskriva vad det handlar om, sett utifrån lekmännens horisont. OPACs måste ha som sitt primära
mål att förstås av allmänheten och att användas på rätt sätt. Fungerar inte denna biten spelar det
ingen roll hur effektivt och sofistikerat informationsåtervinningen i övrigt sker.

1nJRQWLQJ�RP�KMlUWVMXNGRPDU

Min sista försöksfråga gällde att hitta något om hjärtsjukdomar, och min tanke med denna fråga
från början var att ha med ytterligare en ämnesordssökning nu när mina försökspersoner hade
blivit varma i kläderna. Jag vet inte om vaksamheten hade skärpts efter föregående fråga, för jag
uppfattade det som att i alla fall mina tre manliga försökspersoner valde att undvika
ämnesordssökningen.
Andreas använde sig av det Avancerade sökalternativet och valde att söka under fritext vilket
kom att ge 8 träffar, samtliga relevanta för min frågeställning.
Sofija använde sig också av det Avancerade sökalternativet och ställde in ämnesord. För  Sofija
och även för mina följande försökspersoner valde jag att försvåra min frågeställning lite genom
att be försökspersonerna att förutom ämnessökningen också söka efter verk från ett visst årtal
eller decennium. För Sofijas del valde jag att be henne söka på årtalet 1995, eftersom jag genom
egen sökerfarenhet visste att katalogen innehöll ett relevant verk från just detta år. Sofija skrev
efter ämnesordsinställningen in hjärtsjukdomar och skrev in 1995-1999 i årtalsrutorna. Denna
sökningen gav 2 träffar, av vilken 1 uppfyllde mina uppställda kriterier. Sofija försökte sedan
med att ändra tidsangivelsen till 1995-, vilket kom att ge samma resultat som hennes föregående
sökning. Slutligen försökte hon att skriva 1995 i bägge årtalsrutorna vilket gav just den träff jag
varit ute efter.
Henrik sökte i det Avancerade alternativet även han. Han inledde med att under fritext söka på
hjärtsjukdomar, och med tidsangivelsen 1995-2001, vilket tyvärr inte gav någon träff eftersom
han sökte i Landskronas OPAC. Jag tvingades i detta läget att ta bort kravet på årtal, och då fick
Henrik relevanta resultat, dock inte så många.
För Sonjas del hade jag på grundval av egna provsökningar valt att fråga efter verk om
hjärtsjukdomar från 1980-talet. Hon sökte i det Avancerade alternativet, och började med att
under ämnesord söka på hjärtsjukdomar OCH 1980-talet vilket inte gav några träffar. I detta läget
upptäckte Sonja hjälpfunktionen och valde att använda sig av denna. Det hjälpte fullt ut och
Sonja sökte nu under, av misstag, titel på hjärtsjukdomar med tidsangivelsen 1980-1989, vilket
gav 1 träff som var mycket relevant. Hon försökte nu under ämnesord med hjärtsjukdomar och
tidsangivelsen 1980-1989, men detta gav inte några träffar. Sonja ändrade ämnesordet till hjärtat
och fick då relevanta träffar.
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Per sökte i Helsingborgs OPAC, vilket innebar att jag återigen kunde använda mig av årtalet
1995. Per sökte i det Avancerade alternativet under fritext på hjärtsjukdomar och fick då 2 träffar,
varav 1 var relevant.

Också för denna sista sökuppgift använde sig alla mina försökspersoner av det Avancerade
sökalternativet. Andreas, Per och Henrik sökte via fritext, och nådde så småningom fram till
relevanta resultat den vägen. Sonja och Sofija kom fram till sina slutresultat med hjälp av
ämnesordssökningar. Jag tror att anledningen till om man har använt sig av fritext- eller
ämnesordssökningar är tillfälligheter i det här fallet mera än något annat skäl. Jag konstaterar
också att fast att jag efterfrågade verk från ett specifikt år så ställde flera av mina försökspersoner
in tidsangivelserna över en följd av år fram till det år vi befinner oss i nu. Sofija motiverade detta
med att hon gjorde så för säkerhets skull. Jag kan också konstatera att det först här i den femte
frågan var någon som tryckte på Hjälp, och dessutom kunde upptäcka att hon faktiskt blev hjälpt
där. Detta trots att hon i flera tidigare frågor hade tvingats att ge upp innan något resultat förelåg.
Återigen tyder detta på att hjälpfunktionen kan vara felkonstruerad och för svår att upptäcka,
samtidigt som gemene man inte gärna använder den.

'LVNXVVLRQVIUnJRUQD

Efter avslutade sökningar så diskuterade jag en del med mina försökspersoner utifrån vissa givna
frågeställningar från mig, och nu kommer jag att redogöra för frågorna samt de svar mina
försökspersoner gav på dessa.

'LVNXVVLRQVIUnJD���

Min första fråga löd: Var det något speciellt du tänkte på under sökningarna?
Andreas svarade här att han tyckte att systemet var relativt smärtfritt att använda jämfört med de
system han var van vid sedan tidigare, till exempel det på Lunds universitetsbibliotek.
Sofija menade att hon hade varit helt koncentrerad på hur hon skulle lösa uppgifterna på bästa
möjliga sätt, och därför inte hade tänkt på något annat speciellt.
Henrik svarade också nej. Därefter tillade han att han hade försökt att tänka i liknande banor som
när han på Internet använder AltaVista, på så sätt att han hade försökt att fylla i sina söksträngar i
Libra III på liknande vis.
Sonja svarade att hon hade tyckt att det hade varit intressant, och att hon hade upptäckt mycket
som hon inte hade vetat om tidigare.
Per tyckte att systemet verkade vara rätt vettigt med tanke på sitt syfte som databas. Han tyckte
vidare att det verkar vara bra att man ska kunna reservera böcker direkt via systemet, och också
mycket bra att kunna skicka egna önskelistor direkt till biblioteket.

Svaren uppvisar ett spektrum som sträcker sig från att det har gett nya lärdomar, via försöken att
använda kunskaper från andra söksystem till Pers reflektioner angående systemets möjligheter
rent tekniskt.
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'LVNXVVLRQVIUnJD��

Diskussionsfråga 2 löd: Var det lätt att förstå hur man skulle göra?
Andreas svarade att formuläret Valfria Sökord var helt onödigt eftersom man lika gärna hade
kunnat ställas inför det Avancerade sökformuläret direkt. Vidare att sorteringsfunktionen var
onödig, och lätt kunde förvilla en till att tro att det var en författarsökning man gjorde när man i
själva verket bara hade ställt in i vilken ordning svaren skulle sorteras.
Sofija tyckte att det hade varit hyfsat lätt att förstå hur man skulle göra. Hon gillade inte
begreppet fritext, och menade att Valfria ord som motsvarande hette i den gamla OPACen Btj
2000 hade varit ett mer talande begrepp. Fritext är ett typiskt bibliotekariebegrepp ansåg hon, och
tvivlade på att till exempel barn förstod vad det handlade om. Sedan tyckte hon inte heller om
blankrutorna högst upp i menyerna i det Avancerade sökformuläret. Ordagrant tyckte hon att
dessa gav ett ointelligent intryck.
Henrik tyckte att det hade varit lätt att förstå hur man skulle göra. Han hade inte behövt använda
någon hjälpfunktion eftersom han hade känt igen begreppen från tidigare sökerfarenheter.
Sonja svarade att det hade varit lättare än vad hon hade trott att det skulle vara.
Per tyckte att inte att det hade varit svårare än vad det brukade vara i sådana här databaser. Han
betonade dock att han inte var rätt person att avgöra ifall det var svårt eller inte, eftersom han ju
är professionell datoranvändare och mycket van vid hur sådana fungerar.

Om diskussionsfråga 2 kan man säga att svaren rörde sig från Sonjas lättare än vad hon hade trott
till Andreas fördömande av vissa delar av OPACen. Igen ser vi kritiken mot terminologin. Vi ser
också för exempelvis Henrik att han tycker sig inte ha behövt använda någon hjälpfunktion
eftersom han känt igen begreppen från tidigare erefarenheter. Men poängen är ju att han inte
lyckades med alla sina sökningar, och att ett och annat klick på hjälpfunktionen då faktiskt kunde
ha hjälpt honom menar jag. Det är farligt när en "sökande" tror att han / hon vet hur något
fungerar eftersom han / hon har kunnat lösa problemet i en liknande miljö. Men samtidigt så
borde nog de olika systemen sträva efter att i mycket högre grad än hittills samordna sina begrepp
och symboler. Jag skulle utifrån IFLAs åsikter lite tillspetsat vilja hävda att det inte bara handlar
om att vara trogen mot sina egna symboler utan också att vara trogen mot andras symboler.

'LVNXVVLRQVIUnJD��

Denna fråga löd: Är du nöjd med de svar du fick?
Andreas svarade här att svaren hade blivit OK, och att han därför var nöjd.
Sofija menade att hon inte alltid hade varit nöjd efter de inledande sökningarna, men att hon då
hade sökt om igen tills hon hade fått de svar hon ville ha.
Henrik och Sonja svarade kort och gott att ja, det var dem.
Per hade sökt sig fram tills han hade blivit nöjd. Han hade inte varit nöjd med sökningen på
pardansen men det hade ju mera med bibliotekets utbud att göra, och var egentligen inte
systemets fel.

På denna fråga rörde sig svaren från att mina försökspersoner var nöjda, till att de hade fortsatt
tills de hade blivit nöjda. Jag tror att många människor är okritiska och nöjer sig för tidigt. De vill
inte verka negativa och kritiserar därför inte saker och ting i onödan. Detta kan tyvärr komma att
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resultera i att fel och brister inte åtgärdas fast det hade varit tekniskt möjligt att göra det. En
annan egentligen ännu allvarligare möjlighet är att folk inte räknar med att de ska kunna förstå
sig på hur en sökmaskin fungerar och därför inte ställer så höga krav på denna. Detta blir lätt en
ond cirkel, eftersom det då bara blir positiv kritik som kommer fram till konstruktörerna. Jag
befarar ibland att många tänker lite överseende på biblioteket som en vänlig institution fylld med
lätt disträa bibliotekarier utan att förstå den specialkompetens sådana faktiskt besitter. Underst i
detta ligger också hur bibliotekariers arbete ska värderas vad gäller löner och andra förmåner, och
det är alltså jätteviktigt för bibliotekspersonal att utveckla så bra söksystem som möjligt.

'LVNXVVLRQVIUnJD��

Diskussionsfråga 4 löd: Förstod du begreppen i systemet, eller hade dessa behövt förklaras
bättre?
Andreas svarade att han hade förstått överallt utom vid Valfria Sökord, men denna funktion hade
han ju redan sågat så det fanns inte någon anledning att fortsätta att orda om den. Jag är tveksam
till om detta stämmer fullt ut eftersom Andreas under sina sökningar frågade mig ganska mycket,
och han upptäckte inte heller hjälpfunktionen förrän efter påpekande från mig.
Sofija sade sig ha förstått vad det handlade om även om hon som sagt var inte uppskattade
begreppet fritext. Hon menade vidare att om det hade funnits något hon inte hade förstått så
skulle hon ha använt sig av hjälpfunktionen. I denna antog hon att alla svar fanns.
Henrik kunde inte se att det hade varit några problem. Han tyckte att det fanns goda möjligheter
att verkligen rama in det man var ute efter.
Sonja menade att hon i alla fall hade förstått vad det handlade om, även om hon inte hade förstått
varje enskilt begrepp. Hon hade ju också hittat en väldigt bra hjälpfunktion sade hon.
Per trodde att han hade förstått allt, men det kunde ju ha att göra med hans stora datorvana. Han
påpekade själv att han inte hade behövt använda sig av några hjälpfunktioner.

Överlag var svaren på denna fråga alltså positiva, även om ett par av mina försökspersoner hade
åsikter om vissa delar av OPACen. Positiva var också åsikterna om möjligheterna att via
hjälpfunktionen ta reda på det som man inte annars förstod. Tyvärr går det också att mellan
raderna läsa in åsikten att man har lyckats om man inte har använt sig av hjälpfunktionen vilket är
en åsikt jag tycker att det krafitigt går att ifrågasätta. Den enda som använde sig av
hjälpfunktionen, Sonja, sade däremot att denna hade varit jättebra. Jag förvånar mig mycket över
att IFLAs standarder från 1999 inte innehåller någon punkt där en hjälpfunktion anges som ett
krav för en modern OPAC.65

'LVNXVVLRQVIUnJD��

Min sista diskussionsfråga, diskussionsfråga 5 löd: Hur hade du velat att en biblioteks-OPAC
skulle se ut och fungera?
Andreas svarade att Valfria Sökord lika gärna kunde ha tagits bort. I övrigt hade han inte några
speciella åsikter.

                                                          
65 http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/098-131e.htm Taget 2001-05-15.
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Sofija ansåg att föregångaren till Libra III i Helsingborg, Btj 2000, hade varit bättre. Där hade det
till exempel framgått tydligare vad det var som hände. Hon tyckte inte att uppställningen i Libra
III var särskilt genomtänkt överhuvudtaget, och som exempel på detta nämnde hon att
inställningsmöjligheten för vilken biblioteksenhet man sökte på borde ha varit mycket mer
framlyft i systemet, sett utifrån användarnas behov. Annars var det bra sökbegrepp, men som sagt
var en dålig estetisk utformning på dessa. Sofija menade också att OPACen skjuter högt över sin
målgrupp, eftersom vanliga biblioteksbesökare aldrig kommer att använda sig av alla finesserna.
För bibliotekarierna är däremot Libra III bra, kunde hon tänka sig.
Henrik sade att han hade blivit mycket nöjd med utseendet på systemet, och tyckte att det gav
samma möjligheter som själva det fysiska biblioteket. Han hade också blivit positivt överraskad
över alla olika möjligheter att begränsa sökningen sade han, och avslutade med att säga att
systemet var helt OK.
Sonja tyckte att det var svårt för henne att svara på detta eftersom hon var nybörjare på OPACs.
Vad hon kunde förstå fungerade det bra och hon kunde inte komma på något direkt som hon
saknade.
Per sade att det var dumt att man inte direkt kunde se vad man hade sökt på utan att gå längst ner
på sidan, och att detta var ett problem för Internet överhuvudtaget. Han framhöll vidare att
användare måste vara mer medvetna om risken för felsvar av systemet än vad de ofta är idag, och
också att biblioteken borde få en funktion som levande lexikon i vårt samhälle. Per gillade inte
heller listformen som alla svar presenterades i, och hade istället velat se någonting liknande en
hierarkisk struktur av mer tvådimensionellt slag. Han liknade skärmen vid en kartbild där man
skulle kunna klicka också mellan de fast utmärkta punkterna för att komma vidare. Fler olika
övergångsformer behövdes också menade han utan att precisera sig närmare.

Henrik och Sonja var de som var mest nöjda med systemets nuvarande utformning. Andreas var
nöjd med vissa delar, medan Sofija och Per hade en ganska kritisk syn på det hela, pekade på det
som de inte tyckte fungerade bra och lämnade förslag till förändringar, framför allt Per. Jag kan
bara upprepa det jag skrev under diskussionsfråga 4, nämligen att jag tror att människor ibland i
onödigt hög grad håller tyst med sin kritik av saker och ting.

���$1$/<6�$9�(03,5,6.$�81'(56g.1,1*(1

Det går att få ut ganska mycket material ur min empiriska undersökning, och jag begränsar mig
här till ytterligare några resultat, problem och dylikt (förutom de jag redan varit inne på) som jag
har fått fram utifrån min praktiska undersökning och som jag har tyckt varit speciellt intressanta.

9DOIULD�6|NRUG�$YDQFHUDG�V|NQLQJ

Det första jag funderade över var hur mina försökspersoner hade använt sig av Valfria Sökord
kontra det Avancerade sökformuläret, samt vilka åsikter de hade om respektive sökformulär. Alla
började med Valfria Sökord eftersom det är denna "sida" man får upp när man går in i systemet.
Ett par, Henrik framför allt, väntade ganska länge med att lämna Valfria Sökord, medan andra,
Andreas framför allt, inte alls var förtjusta i denna "sida" och till och med menade att den inte
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fyllde någon funktion och lika gärna kunde ha tagits bort. Henrik tyckte att varför skulle man
göra det svårare än nödvändigt och stannade därför så länge på "sidan" ifråga. Jag kunde också
observera att Sonja, och även andra, som inte har någon riktig datorvana hade ganska svårt att
använda sig av det Avancerade alternativet på något riktigt bra sätt. En tanke som slog mig är att
det kanske är så att sökare i en databas ibland använder sig av det mer avancerade alternativet för
att det är roligt att göra det, eller för att man ska verka duktig. Jag har tidigare i uppsatsen också
varit inne på sådana här tankegångar, och jag har bland annat konstaterat att människor ibland
kan få en falsk känsla av att något är bra bara för att det är baserat på ny teknik.66 Naturligtvis
finns det en risk med detta, och det är att man luras att tro att man angriper problemet på ett bättre
sätt bara för att man utnyttjar alla de möjliga finesserna. Utifrån vad jag vet nu efter genomförd
undersökning tycker jag absolut att Valfria Sökord fyller en funktion. Här kan man ju skriva ner
orden nästan hur som helst och ändå få träff på dem. Utifrån denna vetskap kan man kanske
istället fråga sig om den Avancerade sökformen behövs. Mitt svar här är att denna behövs för att
kunna göra olika former av begränsningar i sin sökning, men att man i en del fall faktiskt bör
använda den Avancerade sökningen med urskillning så att man inte gör problemen svårare än vad
de faktiskt behöver vara. En ökad medvetenhet behövs alltså.

7UXQNHULQJDU�RFK�LQYHUWHULQJDU

Min nästa analyspunkt här är hur försökspersonerna trunkerat, inverterat och dylikt. Den enda i
min undersökning som trunkerade var Sofija, och hon gjorde det medelst asterisker, *. Jag kunde
också konstatera att detta var något som hon gjorde relativt konsekvent i alla sina sökningar. Vad
gäller frågan om inverterat-ickeinverterat så har jag valt att studera sökningen efter något av
Henning Mankell för att få svar på detta. Här inledde alla utom Per automatiskt med Mankell. Per
skrev in Henning Mankell i denna ordning, och det visade sig gå lika bra att göra så. Vid
sökningen efter verk av Peter Englund så var det Sofija som inte inverterade, vilket mina andra
försökspersoner gjorde. Vid sökningen efter något om Jenny Lind så var det inte någon som
inverterade hennes namn, alltså gick inte någon i min fälla. Det är viktigt att konstatera hur de
sökande resonerar, och man kan se att bibliotekstänkandet ändå sitter djupt i dem när de skriver
in efternamnet först. Egentligen är detta ju inte bara ett bibliotekstänkande, utan detta sätt att
invertera namn finns på ett flertal ställen i vårt samhälle, tänk bara på telefonkatalogen till
exempel. Naturligtvis är det positivt att man kan skriva in namnen i vilken ordning som helst och
ändå få samma svar. Dock får man aldrig glömma att den fysiska uppställningen av böckerna
aldrig kan bli lika flexibel. I Ahlanders och Lundbergs uppsats betonas vikten av att erbjuda
attraktiva, inbjudande, enkla, lättförståeliga, intuitiva och funktionella system.67 Forskarna har
också kunnat konstatera att användare i allmänhet vill kunna göra mycket själva i systemet. Detta
taget i samband med ovanstående visar på att konstruktörer av sådana här system måste vara
noggranna med att förklara hur allting fungerar, i vilken ordning saker och ting ska skrivas in och
så vidare. Jag har i denna uppsats ju också konstaterat att användarna gärna föredrar den nyaste
tekniken, och då måste denna också vara bra.

                                                          
66 Lancaster & Sandore 1997, s. 121ff.
67 Ahlander & Lundberg 1998, s. 36ff.
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)LQQV�GHW�VNLOOQDGHU�PHOODQ�ROLND�nOGHUVJUXSSHU�L�DQYlQGDQGHW"

Sedan funderade jag lite över vilka skillnader den sökandes åldersgrupp kunde få för deras
informationssökningsbeteende i Libra III. Den som skiljde ut sig i ålder från de andra var Sonja,
och följaktligen är det hennes informationssökningsbeteende jämfört med de andras som jag här
har studerat speciellt. Det är i detta fallet svårt att veta om skillnaderna beror på ålder,
yrkesbakgrund eller datorvana, eftersom samtliga dessa faktorer skiljer ut Sonja från de övriga.
Jag tror att för de skillnader jag noterade så spelar datorvanan den största rollen vilket i och för
sig kan sägas hänga ihop med åldersfaktorn. Jag är medveten om att mitt undersökningsmaterial
här är för begränsat för att jag ska kunna dra några säkra slutsatser, och detta följande bör därför
ses som spekulationer och inte som något vetenskapligt säkerställt. Jag kunde tydligt märka att
Sonja hade mindre känsla för olika rutor och deras funktioner än övriga försökspersoner. Som
exempel kan nämnas att Sonja först missade det rätta sättet att ställa in biblioteksenhet i Mankell-
sökningen. Vid sökningen efter slott i Skåne skrev Sonja in hela frasen i en enda ruta, vilket jag
också tolkar som ett tecken på bristande erfarenhet av liknande funktioner. När hon sedan i
samma sökning sökte under ämnesord och placering på slott OCH Skåne så går det nog att tyda
detta på liknande sätt, alltså beroende på bristande rutin. På vissa frågor går det att se att Sonja
gav upp tidigare än mina andra försökspersoner, och detta kanske beror på att hon tvivlade på sin
egen förmåga att kunna lösa uppgifterna. När hon sedan slutligen på min fråga om
hjärtsjukdomar väl använde sig av hjälpfunktionen så gick det jättebra, och utifrån detta så tycker
jag som sagt att systemet borde puffa för denna funktion mycket tydligare och i mycket högre
grad. Vid diskussionsfrågorna så var det Sonja som berömde systemet för att ha varit
utvecklande, lärorikt och lättare än vad hon hade trott att det skulle vara. Många
systemutvecklare är oerhört inriktade på att ge möjlighet till att kunna lösa allt rent tekniskt sett.
Men det hjälper ju inte att möjligheterna finns rent tekniskt om inte användarna vet vad det är de
ska göra.68 Libra III hade en bra hjälpfunktion ansåg Sonja, och då menar jag att det verkligen
måste bjudas in rent bokstavligt till att använda denna funktion i systemet. Dessutom så är det
ännu viktigare att hjälpfunktionen är "välskriven" än att själva systemet är det. Även i appendix 1
i Technology and Management in Library and Information Services anses det att enkelheten i
systemet bör premieras.69 Detta skulle ju då också underlätta för människor av olika åldrar och
erfarenheter att ta del av systemet på bästa möjliga sätt. Jag tycker att det i vårt samhälle idag
finns en allmän inställning att ju modernare allting är desto bättre är det också, och detta gäller
också på våra bibliotek. Om många på grund av sin ålder och bristande datorvana inte kan ta till
sig bibliotekskatalogen så är det klart tänkvärt, och frågan är då om inte kortkatalogen borde
finnas kvar vid sidan av den elektroniska katalogen.

%RROHVN�ORJLN��lPQHVRUG�RFK�IULWH[W

Nästa punkt som jag tänker resonera lite omkring är ifall mina försökspersoner uppvisade någon
naturlig förståelse för det här med boolesk logik. Alla använde sig av OCH, däremot var det inte
någon som använde sig av ELLER eller INTE. Naturligtvis så var frågornas art inte av den typen
att man behövde använda sig av någon annan boolesk operator än OCH, men så här i efterhand
kan jag säga att det hade varit intressant att se om de egentligen förstod betydelsen av de andra
                                                          
68 Gould 1998, s. 760.
69 Lancaster & Sandore 1997, s. 251ff.
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booleska operatorerna fullt ut om jag hade bett dem att översätta dessa begrepp till
vardagssvenska.
Jag funderade också över om mina undersökningspersoner förstod vad ämnesord och fritext
innebär och skillnaderna mellan dessa båda begrepp. Jag kan konstatera att både ämnesords- och
fritextssökningar användes. I sökningen efter någonting om Jenny Lind så användes både fritext-
och ämnesordssökningar. För "Slott i Skåne" så hade fritextsökningen ökat något i omfattning.
Andreas sade sig ha dåliga erfarenheter av fritextsökningar, då han menade att man vid sådana
aldrig riktigt visste vad det egentligen var man sökte på. Vid "Karoliner"-sökningen så använde
sig Per bara av fritextsökningar. Annars var det växlande användning här också. Rent generellt
kan sägas att Sofija och Sonja hade en viss förkärlek för att använda sig av ämnesordssökningar i
samma situationer som mina manliga försökspersoner använde sig av fritextsökningar. Möjligen
så visar det att männen har lite större förtroende för systemet i sig, medan kvinnorna har litat mer
på ämnesordskonstruktörerna. Återigen så syns vikten av enkelheten, och risken för att man tar
alltför liten hänsyn till denna i sin strävan efter att erbjuda fler och fler funktioner och alltmer
raffinerade lösningar på olika problem i denna sektor. Man blir också fundersam om terminologin
i sig är så lyckligt vald vilket jag också tidigare varit inne på, och jag tror framförallt att fritexten
i sig kan innebära ett problem vad gäller den egentliga betydelsen av denna. Så här i efterhand
skulle det ha varit intressant att fråga mina försökspersoner vad det ena och det andra egentligen
betyder.

bPQHVRUG�)ULWH[W

Under sökningarna efter något om hjärtsjukdomar uppkom också frågan om
ämnesordsfunktionen behövs när fritext finns. Detta är egentligen en mycket bra fråga som kan
vara väl värd att fundera över. I fallet med den här OPACen så ingår ju alla ämnesorden också i
fritextsökningen, och på så sätt skulle det ju gå att säga att det hade räckt med fritextsökningen.
Men i fritextsökningen så får du ju också med allt annat som till exempel författare och titel, och i
så fall skulle ju inte heller dessa "specialsökningsmöjligheter" vara nödvändiga. I en riktigt liten
katalog kanske de inte är det heller, men om man bara söker på fritext så får man ju med väldigt
mycket "skräp" som inte täcker det som egentligen intresserade. Fritextsökningar som inkluderar
ämnesordssökningar kan komma att ge ett mycket högt antal svar vilket oftast inte är önskvärt.
Dessutom missas ofta material på språk som den sökande inte tänkt på, men kan läsa, vid för
många träffar. Ämnesordssökningar har också den stora fördelen att de även tar med material på
andra språk än det som den sökande använt sig av, och därför blir den sökande inte heller
beroende av någon terminologikunskap på främmande språk. I ett Internetsammanhang så tror jag
att det är vanligt att fritextsökningen representerar en sökning riktad mot alla ord som finns
representerade i dokumentet, och det är ju viktigt att vara medveten om att det inte alls är detta
som åsyftas vid en OPAC-sökning på fritext. Jag tror att ämnesorden behövs, och kanske snarare
som ett komplement kan man använda sig av fritextsökningen. Vidare kan jag hänvisa till mitt
resonemang under en tidigare fråga. I min undersökning kunde jag också se att mina manliga
försökspersoner tenderade att föredra att använda sig av fritextsökningar, då mina kvinnliga
försökspersoner istället gjorde ämnesordssökningar. Är det så att män mer litar på ett systems
möjligheter att hitta det man eftersöker, medan kvinnor istället litar mer på de som lagt in orden i
systemet, vilket då skulle kunna leda till fler ämnesordssökningar? Jag kan inte veta något säkert
om detta utifrån mina resultat, men jag tycker i alla fall att det är en intressant tanke. Jag tror
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knappast att det beror på sådana faktorer, men jag tyckte i alla fall att det var en intressant
iakttagelse.

bU�DOWHUQDWLYHQ�Sn�HQ�ODJRP�QLYn"

Det går också att fråga sig om funktioner och finesser i systemet är "lagom" och fungerar på det
sätt som de har varit tänkta. Det jag tänker på då är rullgardinsmenyer och andra inställningar.
Jag tror att det genom att fråga slutanvändarna och genom att studera desamma skulle gå att ta
reda på vad som egentligen används, och hur ofta det används, av ovan nämnda funktioner.
Kanske är det inte lika viktigt för låntagarna i allmänhet att veta på vilken avdelning på ett
bibliotek ett dokument finns, eller vilket språk något visst dokument är skrivet på, som att kunna
ställa in sin sökning till att bara gälla något visst bibliotek. I så fall tycker jag och flera av mina
försökspersoner att detta borde lyftas fram och göras tydligare. Det verkade vidare som om mina
försökspersoner uppskattar när de får lov att göra mycket själva i systemet, alltså till exempel
använda de olika begränsningar som rullgardinsmenyerna erbjuder. Undantag från detta senaste
finns dock. Sofija tyckte till exempel att Libra III skjuter över sin målgrupp med alla de
inställningar som förekommer. Likaså uttryckte Andreas ju att det var förvillande med
inställningen om i vilken ordning systemets svar skulle presenteras. Denna inställning menade
han, och jag får nog hålla med honom, att man lätt förväxlade till att handla om vad man sökte
på. Jag tycker alltså att konstruktörerna överhuvudtaget måste studera faktiska sökningar av den
allmänhet som sedan ska använda systemet när de funderar på hur en sådan ska konstrueras. Om
så görs så tror jag att det skulle gå att få fram oerhört mycket matnyttig information. Förstår
användarna vad ett ord som fritext innebär. Det är väldigt lätt att använda sig av fackuttryck som
för konstruktörer och användare är helt självklara, men som egentligen inte har någon självklar
mening. Pers uttalande: "inte svårare än vad det brukar vara i sådana här databaser" säger en hel
del egentligen. Det är farligt att falla till ro med att något är och ska vara som människor är vana
vid och förväntar sig. Användarna kan inte veta hur saker och ting kan göras bättre, utan detta
måste definitivt vara en sak för konstruktörerna. Dock är det inte en sak för konstruktörerna på så
sätt att dessa kan frånsäga sig ansvaret från att gå ut och studera hur människor resonerar och
agerar. Jag betonar ännu en gång att det viktigaste inte är att ha så effektiva finesser som möjligt
utan att ha en OPAC som fungerar för de människor den är satt att tjäna. Naturligtvis så kan inte
jag veta vilket som är det optimalt bästa sättet för en OPAC att fungera på eftersom vi antagligen
inte har nått dit än, om vi någonsin kommer att nå dit, men bara möjligheten att det skulle kunna
finnas saker att förbättra manar till uppmärksamhet.

+XU�VND�HQ�ELEOLRWHNV�23$&�VH�XW�RFK�IXQJHUD"

En del kommentarer om Libra III var negativa, till exempel Sofijas om att Btj 2000 hade varit
bättre, medan andra var ganska positiva, till exempel tyckte ju Henrik att denna OPAC gav
samma möjligheter som det fysiska biblioteket, vilket jag någonstans tror bör vara meningen när
man försöker förbättra en biblioteks-OPAC. Helt samma möjligheter har inte Libra III som det
fysiska biblioteket, och jag tror inte heller att Henrik menade det så bokstavligt eller att det skulle
vara möjligt så länge vi talar om böcker. Någonstans måste ju böckerna hämtas ifrån, de kan inte
komma farande i ett mail. Man kan alltså inte låna eller lämna tillbaka via OPACen. Men i övrigt
så tror jag faktiskt att systemet ger samma möjligheter till sökningar som det fysiska biblioteket,
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och i viss mån till och med större möjligheter än det fysiska biblioteket, till exempel är det lättare
att via Libra III:s OPAC se vad som finns på andra bibliotek än vad det är på många fysiska
bibliotek. Det går ju inte att browsa på samma sätt i en datoriserad katalog som i ett biblioteks
hyllor, men jag tror inte att detta ska vara omöjligt heller i framtiden. Det jag tänker på då är
liknande tankegångar som Per hade angående en mer tvådimensionell skärm, med mer
mindmappingteknik än listuppradningar. OPACen är mycket bra om du vet exakt vad du är ute
efter, men inte lika bra om du mer vill browsa dig fram. Min slutsats av detta blir att listan inte
kan ersätta det fysiska biblioteket men att de kan vara bra komplement till varandra. Intressanta
kommentarer kom också från min "systemvetare" Per, som menade att det hade varit mycket
önskvärt om det hade gått att följa sin sökhistorik bakåt i tiden. Per var också den som mest
efterfrågade den något friare strukturen där det skulle gå att leta sig fram mer efter egna vanor
och tänkesätt. Detta måste också handla om vilken kraft ansvariga är beredda att lägga ner i sitt
datasystem, och jag tror att mycket av Pers tankegångar kommer att infrias i nästa generations
OPACs.

För att så sammanfatta resultatet av mina försökspersoners möte med Libra III så kan jag börja
med att konstatera att mina försökspersoner i nästan alla fall fortsatte att söka tills de var nöjda
med svaret och i detta ligger också tills de var nöjda med antalet dokument de presenterades inför
och ansåg att dessa representerade en överblickbar mängd. Libra III fick blandad kritik, då en del
av de mina försökspersoner var mycket nöjda med söksystemet och dess möjligheter, medan
andra tyckte att det innehöll en massa onödiga detaljer och kunde ha förenklats mycket. Det fanns
till och med dem som menade att Helsingborgs gamla biblioteks-OPAC Btj 2000 hade varit
bättre. Ibland fick jag själv känslan av att Libra III skjuter över målet med alla sina finesser och
inställningsmöjligheter, och att mina försökspersoner efterlyste större enkelhet och mer
lättförståelig terminologi. När sökningarna ibland fallerade är min slutsats att detta nästan alltid
berodde på att låntagarna gjorde fel. Vad som är intressant är däremot att försöka se varför det
blev fel ibland. Då kan jag konstatera att det inte alltid var lätt att förstå sig på hur man skulle
göra, att systemets förklaring av till exempel dess termer varit alltför dålig och att själva termerna
ibland kunde ha bytts ut mot bättre. Ibland kan det nog ha varit så att det hade hjälpt om de
sökande hade använt sig av hjälpfunktionen som den enda gången denna användes konstaterades
vara bra. En viss stolthet existerade hos flera av mina försökspersoner över att de inte hade
behövt att använda sig av denna funktion. Jag kunde också ana att förväntningarna på OPACen
var ganska låga från början i alla fall hos de som sedan kom att bli positivt överraskade. Låga
förväntningar gör också ibland att de sökande nöjer sig för tidigt, och att de accepterar att få leta
igenom ett ganska stort antal träffar för att hitta det som de varit ute efter. Det är svårt att enskilt
skylla på att IFLAs standarder inte har följts, att bibliotekarierna har använt systemet på fel sätt (
i detta ligger också användarundervisningen / bibliotekskunskapen), att OPACens användare inte
har tillräckliga färdigheter eller att katalogen inte är konstruerad i tillräckligt hög utsträckning
utifrån de sökandes behov. Oftast är det nog en kombination av alla dessa faktorer, men jag
tycker inte egentligen att det går att skylla på de sökande någonsin. Systemet är till för att
uppfylla deras behov och då är det systemet som måste anpassa sig efter deras behov och
färdigheter och inte tvärtom, även om det naturligtvis går att öka förståelsen av systemets
möjligheter genom en klokt genomförd användarundervisning.
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Den här uppsatsen har varit ett försök från mig att behandla problematiken som mötet mellan
människa och maskin kan utgöra just i det så kallade gränssnittet. Biblioteksvärlden i sig funderar
en hel del över problematiken hur man bäst kan lösa den svåra informationssökningskonsten.
Detta har bland annat yttrat sig i en mängd olika möten och konferenser där den internationella
biblioteksorganisationen IFLA har antagit olika principer och ramverk för till exempel just en
OPACs utseende och funktioner, vad som bör finnas med och så vidare. Jag har jämfört Libra III
med de principer för OPACens utseende som IFLA antog 1999.

Jag har också utifrån fem av mig utvalda försökspersoner provat Axiells biblioteksdatasystem
Libra III. Mina försökspersoner utsattes för Libra III:s OPAC, och de fick dels själva prova sig
fram och söka efter det som de själva ville, och dels lösa fem färdiga sökuppgifter konstruerade
av mig. Genom detta har jag velat fånga ”informationssökningsamatörernas” uppfattning av
OPACen.

Anledningen till att jag valde just Libra III för min undersökning är att folkbiblioteken i min
hemkommun Helsingborg vårvintern 2001 bytte biblioteksdatasystem från Btj 2000 till just Libra
III. Jag brukar vikariera på några olika områdesbibliotek i Helsingborg och fick förmånen att
delta i personalens utbildning på Libra III. Det kändes angeläget att just i en situation när ett nytt
datasystem införs utvärdera det i det syfte som jag ovan beskrivit för att få en klar bild av dess
funktion i en faktisk söksituation, samtidigt som jag fick möjlighet att studera ifall Axiell i sin
systemkonstruktion följde IFLAs rekommendationer.

Jag gick in i arbetet med en hypotes om att OPACs alltför ofta inte fungerar på allra bästa sätt sett
utifrån användarnas perspektiv, och kanske istället mer utifrån vad de fackkunniga,
bibliotekarierna, kan och även ofta innehållande deras specialtermer. Under uppsatsens
fortlöpande fick jag anledning att både konfirmera denna misstanke och att i viss mån revidera
den. Flera av mina undersökningspersoner hade faktiska åsikter om vad de uppfattade som
onödigheter i systemet, och om termer som de inte förstod innebörden av. Andra uttryckte att de
var nöjda med systemet. Intressant i de senares uppfattning här tycker jag är att de ofta också
uttryckte att det såg ut som det brukade och väl därför var bra. Detta menar jag är ett uttryck för
att användarna har vant sig vid ett visst utseende på OPACen och då tror att den måste se ut på
just det sättet, och inte ett tecken på att de nödvändigtvis är absolut nöjda med OPACen som den
fungerar. Jag kunde däremot också exempelvis se att OPACen faktiskt var relativt lätt att använda
sig av till exempel vad gäller Valfria Sökord och att systemet självt inverterar författarnamnen
oavsett i vilken ordning den sökande skriver in dem i. Slutsatsen utifrån ovanstående måste bli att
visst går det att använda systemet i den enkla varianten utan att man behöver förstå särskilt
mycket av vad som händer, men i detta finns det också en risk att man inte får någon absolut
känsla för varför författarnamn och ämnesord till exempel ser ut och skrives på ett visst sätt.

Syftet var alltså ovanstående, och för att lösa detta problem valde jag som metod ett i huvudsak
kvalitativt angreppssätt. Jag studerade IFLAs dokument på nätet, ställde upp olika punkter
därifrån och jämförde dessa med Libra III:s kvaliteter sett utifrån min egen uppfattning. Vidare
valde jag efter viss vånda att prova allmänhetens uppfattning av Libra III sett utifrån fem bekanta
till mig och deras uppfattningar av det hela. Ett alternativ hade varit att lägga ut enkäter vid
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sökstationerna, men detta valde jag inte eftersom jag inte trodde att de sökande skulle komma att
ge sig tid att fylla i en sådan enkät. Ett annat alternativ kunde ha varit att låta sökande svara på
frågor muntligt efter avslutad sökning, alltså en form av intervju. Då jag tror att många skulle
tacka nej till detta för att de betraktar sina informationssökningar som högst privata
angelägenheter valde jag att avstå från detta också. Ytterligare ett alternativ hade varit att
observera de sökande direkt vid deras sökningar, men det hade nog gett upphov till samma
problem som ovan och vidare också till att en sådan undersökning nog hade blivit mycket
resurskrävande. Med egna försökspersoner garanterades jag att de ställde upp på min
undersökning och jag kunde också få dem att slappna av i en tryggare miljö i hemmet än vad som
annars hade blivit fallet ute på ett bibliotek.

Efter att ha förklarat min metod valde jag att ha ett kapitel om tidigare forskning i ämnet. Om
man ska förstå ett område är det ockå viktigt att ha den historiska bakgrunden om vad det har
gjorts för tidigare forskning inom samma område. Jag redogjorde dels för forskning angående
den rena teknologins utveckling, dels för hur det går att värdera olika bibliotekssystem och dels
för hur användare uppfattar olika gränssnitt och vad som går att göra inom detta område.

Därefter gav jag en tillbakablick på hur bibliotekskatalogens historia ser ut med betoning på
Charles Ammi Cutters och IFLAs arbete under de senaste dryga 100 åren. Cutter eftersom han på
många sätt var den som införde det tänkesätt som än idag nästan totalt är grunden för OPACernas
utseende. Vid ett IFLA-möte 1997 i Köpenhamn bildades "the IFLA Task Force on Guidelines
for OPAC displays", som specialiserade sig just på hur OPACen skulle se ut och fungera. 1999
gav denna specialgrupp inom IFLA ut relativt detaljerade rekommendationer om vad en OPAC
skulle innehålla, och det är dessa rekommendationer som jag i denna uppsats har jämfört med hur
Libra III fungerar. Rekommendationerna består bland annat av 30 principer för OPACs och dessa
principer delade jag själv upp i fyra lite större grupper för att det skulle gå lättare att analysera
dem, och lättare att jämföra dem med Libra III. Jag kallade grupperna för *HQHUHOOW,
%LEOLRJUDILVN�EHVNULYHOVH, bPQHVDQJLYHOVH och 6|NQLQJDU���8WVNULIW. Dessutom finns det också
några exempel på hur man kan presentera den bibliografiska informationen och jag har också
med några av dessa exempel i detta kapitel.

I mitt nästa kapitel presenterade jag Libra III:s OPAC lite närmare. Detta för att man bör veta vad
det är som jämförs med IFLAs principer och vad de sökande utsätts för. Jag tittade bland annat på
vad som är inlagt i katalogen för varje post och på hur formuläret ser ut för den Valfria
Sökningen respektive för den Avancerade.

Härefter jämförde jag Libra III:s OPAC med IFLAs rekommendationer från 1999. Jag kunde
konstatera att Libra III uppfyllde de flesta av IFLAs rekommendationer, och att där de brast
faktiskt mestadels var i de principer som rörde lättförståeligheten för användarna i använda
termer och begrepp. En del av de möjligheter som principerna föreskriver bör finnas med ges
först tillgång till i det Avancerade sökalternativet, men å andra sidan så är Valfria Sökord väldigt
praktiskt för enkelheten i systemet. Min slutsats blev också att man aldrig som systemkonstruktör
kan vara nog tydlig med vad man egentligen menar med olika termer. En term som fritext till
exempel är kanske inte den mest lämpliga i en publik katalog eftersom många tycks förknippa
detta med en fulltextsökning liknande den som vissa sökmotorer på Internet kan göra, alltså en
sökning som går igenom samtliga ett dokuments ord vilket i dagens läge absolut inte är
genomförbart på ett folkbibliotek. Jag tycker att Libra III bättre kunde informera på skärmen
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direkt om vad de olika begreppen egentligen innebär. Det finns en mycket bra hjälpfunktion, men
som vi senare kommer att se så används denna inte alltid på bästa sätt eller när den egentligen
borde användas. Ibland slarvar Libra III också lite med att exempelvis markera den sökta termen i
listade dokument, vilket är en sak som också skulle underlätta för användaren mycket ifall
systemet alltid konsekvent gjorde. Också i markeringen av att en sökning inte har gett någon träff
slarvar Libra III en del tyvärr.

I nästa kapitel presenterade jag mina empiriska försöksfrågor och varför jag hade valt just dessa
frågor. Rent allmänt kan om mina frågor sägas att min målsättning var att de skulle täcka så
mycket som möjligt av OPACens användningsområden och finesser. När jag konstruerade frågan
där jag ville att mina försökspersoner skulle hitta något av Henning Mankell hade jag i åtanke att
jag ville att de sökande skulle invertera författarnamnet, jag ville se ifall de visste att de skulle
göra detta. Dock fick jag lära mig att systemet självt ordnar till detta ifall det står felskrivet från
början. Emellertid så är frågan användbar ändå eftersom den på ett ganska bra sätt fångar
försökspersonernas kunskapsnivå inom bibliotekskunskap, och också deras uppfattning om hur
biblioteket är uppbyggt. Efter avslutade sökningar så förde jag till sist även en muntlig diskussion
med mina försökspersoner.

I kapitel 7 redogjorde jag för resultatet av min empiriska undersökning. Jag kunde som sagt
konstatera att Libra III har någon slags algoritm som själv inverterar författarnamnet om detta har
skrivits in med förnamnet först. Jag drog slutsatsen att detta är bra för enkelhetens skull men att
det inte ökar förståelsen av bibliotekets fysiska uppställning. Jag kunde vidare se att vid sökning
efter verk om någon viss person så hittade systemet dessa verk även vid en författarsökning,
eftersom dessa sökningar också tar med verk om den efterfrågade personen. Detta är också bra
sett utifrån att sökningen blir enklare att genomföra på så sätt, men även här så underlättar det
inte förståelsen av vad en ämnessökning egentligen innebär. Jag har också genom min
undersökning tyckt mig kunna se att man inte lägger så stor vikt vid ämnesorden idag utan
alltmer inriktar sig på att använda fritextsökningen, vilket med hjälp av den moderna
datatekniken oftast går lika bra även om det inte ger ett lika specialinriktat resultat. Mina
försökspersoner växlade lite hur som helst mellan ämnesordssökningarna och fritextsökningarna.
Flera av mina försökspersoner trunkerade och använde begrepp på samma sätt som de brukade
göra i andra söksystem, och utifrån detta konstaterar jag att standardiseringar inom detta område
är något högst önskvärt. Jag konstaterade också att det finns tecken på att vi går mot en ökad
enhetlighet i sökspråken eller i alla fall mot ökade möjligheter att via sitt eget sökspråk göra sig
förstådd också i andra system. Detta görs bland annat genom Z 39.50-teknik. Att få användarna
att använda sig av hjälpfunktionen i högre utsträckning ser jag också som en utmaning för
systemkonstruktörerna. Jag tror att motståndet mot denna funktion delvis kan ligga på det
mentala planet. Människor tycks känna sig som förlorare om de måste använda sig av en
hjälpfunktion, och jag vet inte hur man ska bryta detta mönster men det behöver brytas. Vid min
diskussionsfråga om det hade varit lätt att förstå hur man skulle göra syns också detta fenomen.
Jag anser att utifrån hur själva sökningarna gick svarade alltför många av mina försökspersoner
att de tyckte sig ha förstått alla begrepp. Ett klick på hjälpfunktionen kanske kunde ha övertygat
dem om att så inte alltid var fallet. Vid mina försökspersoners sökningar efter någonting om
karoliner av Peter Englund kunde jag konstatera att någon form av medföljande tesaurus eller
synonymordlista direkt i systemet hade varit klart önskvärt. Intressant var det också att se att
mina försökspersoner i just denna uppgift angrep problemställningen på så olika sätt, och att
dessa sätt så klart passar in på de olika vägar att söka information på som Mats Dahlström med
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flera talar om.70 En del började med det smalaste begreppet, andra med det bredaste för att sedan
kombinera detta med det andra.
Angående systemets lätthet att använda så rör sig mina försökspersoners svar från lättare än vad
de trott hela vägen till fördömande av vissa delar av OPACen. De flesta var nöjda med sina svar,
och som sagt ovan så nöjde sig nog tyvärr flera av de sökande för tidigt enligt min uppfattning
eftersom de inte räknade med att kunna komma mycket längre. Jag konstaterade också att i botten
på detta ligger synen på bibliotekariers kompetens, och synen på vilken lön denna yrkesgrupp bör
få. I allmänhet så har mina sökande också menat sig förstå systemets terminologi fullt ut, vilket
som jag kunde konstatera också kanske är en övertro på deras egen förmåga.

I kapitel 8 analyserade jag vissa delar av min empiriska undersökning ytterligare, till exempel om
mina försökspersoner använt sig av Valfria Sökord eller Avancerad sökning för att lösa
uppgifterna. Andreas uppfattning om att formuläret Valfria Sökord var onödigt vände jag lite
spekulativt om 180 grader då jag kastade fram frågeställningen om den Avancerade sökformen
egentligen behövs. Jag kom fram till slutsatsen att denna form behövs för att det ibland kan vara
vettigt att göra vissa former av begränsningar i sina sökningar, men att den Avancerade
sökningen måste användas med urskillning så att inte problemen görs svårare än vad de i själva
verket är.
Trunkeringar och inverteringar kom enligt min uppfattning mer att styras av vad mina
försökspersoner varit vana vid sedan tidigare, än hur man rent faktiskt ska göra i systemet.
Jag hade en tanke om att det skulle gå att se skillnader i sökbeteendet beroende på den sökandes
ålder, men min slutsats blev att skillnaderna i min undersökning förstärktes på ett närmast
extremt sätt av att Sonja skiljde ut sig både vad gäller ålder, yrkesbakgrund och datorvana från
mina andra försökspersoner. Hon var den som slutligen upptäckte att hjälpfunktionen kunde vara
mycket användbar och den enda som överhuvudtaget kom att använda denna funktion under min
undersöknings pågående.
Det var oerhört tydligt att skillnaderna mellan ämnesordssökningen och fritextsökningen var
alldeles för diffus för mina "sökande" att se, emedan de växlade lite ostrukturerat fram och
tillbaka mellan dessa båda utan att jag kunde upptäcka något tydligt mönster. Möjligen kunde jag
se att mina manliga försökspersoner lite oftare använde sig av fritextsökningen medan de
kvinnliga i motsvarande grad använder ämnesordssökningar. Jag tyckte även att det gick att
fundera över om ämnesordsfunktionen egentligen behövs i en OPAC när alla orden ändå kommer
med i fritextsökningen. Min slutsats blev att ämnesorden verkligen behövs och att det kanske
snarare är så att fritextsökningen bör fungera som ett komplement. Detta motiverade jag med att
en fritextsökning i en lite större katalog innebär att det kommer med en hel massa "skräp" som
den sökande egentligen inte har varit intresserad av. Dessutom skulle annars en logisk
konsekvens vara att det också skulle vara rimligt att ta bort författar- och titelsökningar så att man
bara behövde använda sig av fritextsökningen, och detta är det väl ingen som egentligen på fullt
allvar menar att man skulle göra.
Ytterligare en, som jag ser det, viktig fråga är om en biblioteks-OPAC på ett folkbibliotek ligger
på en lämplig nivå för dess användare, eller om den skjuter över eller rent av under sin tilltänkta
målgrupp. Libra III har många fina inställningsmöjligheter, men kanske är det egentligen inte
nödvändigt att ha dessa med i en OPAC på ett folkbibliotek. Systemkonstruktörerna måste också
vara mycket noggranna med vad de väljer för terminologi. Förstår systemets användare dess
termer på samma sätt som konstruktörerna har förstått dem, menat med dem och så vidare?

                                                          
70 Dahlström 1997, s. 45ff.
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Min sista diskussionsfråga till mina försökspersoner var som sagt: Hur ska en biblioteks-OPAC
se ut och fungera? Åsikterna om Libra III gick ganska starkt isär, från imponerande möjligheter
till klart negativa om att det föregående systemet varit bättre och dylikt. Per, min systemvetare,
drog ut riktlinjerna inför framtiden, och trodde på ett mer tvådimensionellt utnyttjande av
skärmen där man kunde använda sig av influenser från mindmappingteknik istället för
listuppradningar. Jag tyckte att mycket av detta verkade vara intressanta tankar och jag tror nog
också att en framtida verklighet kan komma att se sådan ut.

Avslutningsvis får jag säga att jag gick in i arbetet med hypotesen att OPACs inte alltid fungerar
på bästa tänkbara sätt för sina låntagare. Svaret jag kommit fram till för denna hypotes är att detta
ofta stämmer vad gäller termer och liknande, men att det ändå går att se tydliga intentioner från
systemkonstruktörernas sida att anpassa OPACen för i det här fallet folkbiblioteken. Det är bara
det att man inte alltid lyckas nå ända fram, och det fenomenet att det tycks vara så svårt för
hjälpfunktionen att nå fram till OPACens användare. Jag tror inte att OPACens framtida
utvecklingsmöjligheter ligger i att försöka nå fram till allt mer förfinade inställningsmöjligheter
av allt möjligt, eftersom risken då blir att finesserna bara finns där utan att någon egentligen
använder sig av dem. Däremot tror jag mycket på det som min försöksperson Per sade om en mer
tvådimensionell katalog där de sökande får använda sig mer av sina rumsliga begrepp än vad
fallet är i dagens listuppradningar.
Vad gäller jämförelsen med IFLAs rekommendationer kunde jag konstatera att Libra III följer de
flesta av dessa bra, och att det just är i användningen av terminologi som de största bristerna
verkar finnas.
Min egen empiriska undersökning fick som några huvudsakliga resultat att systemet sköter nästan
allt själv hur man än skriver in sin söksträng i den Valfria sökningen, vilket underlättar för
användaren, men inte för förståelsen av hur ett bibliotek är uppbyggt. Vidare att en ökad
enhetlighet också mellan olika system hade varit bra, eftersom de sökande i hög utsträckning
tycks räkna med att det som fungerar i ett system också fungerar i ett annat. Dessutom att man på
något sätt måste uppmuntra användandet av hjälpfunktionen eftersom de sökande så tydligt drar
sig för att använda denna. Det fanns också stora delar av systemet som de sökande ansåg var bra.
Till exempel blev alla nöjda med de resultat de fick på sina sökningar i alla fall.
Slutligen så håller jag med min försöksperson Per när han menar att OPACens framtid inte ligger
i att ytterligare utveckla exempelvis begränsningsmöjligheterna utan snarare i att utveckla själva
skärmen, att göra denna mer levande, genom att utveckla det tvådimensionella seendet. Jag tror
inte heller att det finns så mycket mer att göra vad gäller att utveckla dagens OPAC, utan att det
krävs ett nytänkande om det ska gå att förbättra de sökandes möjligheter.
Libra III har en bra OPAC sett både utifrån IFLA och utifrån de sökande, men det går inte att slå
sig till ro med detta, utan man måste ständigt sträva efter att komma vidare.
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