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Abstract: The aim of this master thesis is to investigate how the OPACs
(Online Public Access Catalogue) used by public libraries have
adapted the features and possibilities offered by online catalogues,
for the purpose of searching for fiction. This is done by comparing
five OPACs to Amazon.com, an online bookstore. The questions
investigated are: Have the OPACs developed from the principles
of the card catalogue and adapted to the features and possibilities
offered by online catalogues, when searching for fiction? Can the
library catalogue provide the same features as Amazon.com, when
searching for fiction? How do the OPACs use the resources that
online catalogues provide when searching for fiction, compared
with Amazon.com?
The thesis is based on two qualitative studies. The first study
presents five OPACs from different library systems and examines
which features they have in common with Amazon.com. The
second study examines how five public libraries use the potential
features of their OPACs. The OPACs have started to develop
features and possibilities that online catalogues provide but they
have not completely abandoned the principles of the card
catalogues. Most OPACs still only allow keyword searches and do
not support browsing through genres and subjects. They do not
offer a designated area for fictional search only. So far the libraries
have not developed the OPACs potential to include additional
information such as covers and reviews. The users have some
possibilities to interact with the OPACs to make them more useful
for their personal needs.
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1. INLEDNING

Bokhandlar på Internet är en av de verksamheter som blivit mest populärt och användbart för
handel på Internet. En anledning till att jag ville skriva om detta område i min
magisteruppsats är att jag började fundera på hur bokhandlar på Internet har kunnat bli så
populära och om folkbiblioteken kunde dra nytta av de möjligheter som bokhandlarna
erbjuder för att själva öka sina utlån och eventuellt också nå ut till de så kallade icke-
användarna.

De flesta bibliotek har idag sina kataloger tillgängliga på Internet och det borde vara möjligt
att via dessa inte bara öka möjligheterna för dem som redan använder dem utan även nå till
personer som idag inte använder biblioteken. Enligt Kulturen i siffror 2001:4 är det i
genomsnitt 30-39 % av den svenska befolkningen som är aktiva användare av biblioteken.
Det finns således en stor grupp icke-användare. Eftersom bokhandlar på Internet är en
verksamhet som utvecklats på senare år och är väldigt populära bestämde jag mig för att
genom en jämförande studie undersöka om det är så att biblioteken också kan ha, eller redan
har, liknande möjligheter som bokhandlar på Internet.

����+��
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De flesta bibliotek använder idag onlinekataloger vilket har gjort det möjligt för användaren
att själv genomföra sina informationssökningar och leta reda på böcker som kan vara av
intresse. För att bibliotekskatalogerna ska fungera så att användaren själv kan göra sina
sökningar behövs funktioner och tjänster som uppmuntrar till det. Det stora problemet med
onlinekataloger är att många av dem är designade efter den manuella kortkatalogens principer.
Christine L. Borgman, som arbetar på Department of Library and Information Science på
University of California i USA, har forskat kring användare och onlinekataloger. Hon menar
att de flesta av problemen som finns med onlinekataloger idag beror på att de strukturer som
finns är från kortkatalogens tid och att dessa strukturer inte passar in på de förutsättningar som
onlinekataloger har. Katalogposternas struktur, innehåll och primära sökbara fält är exempel
på funktioner från kortkatalogens modell medan sökfunktionerna och många av karaktärerna
till gränssnittens design är från återvinningssystemens modeller. Borgman påpekar också att
modellen för onlinekatalogen inte är baserad på användarens informationssökningsbeteende
så att användarna själva ska kunna göra sina sökningar utan att de är designade för personer
med hög erfarenhet av informationssökning, såsom bibliotekarier, som använder dem mer
regelbundet. (Borgman 1996, s. 493f)

Med dagens teknik finns det möjlighet att använda bibliotekskatalogerna till så mycket mer än
ett sökverktyg. Då onlinekatalogerna härstammar från kortkatalogens principer där sökning
var möjligt på titel, författare och i viss mån ämne är det ganska enkelt för användaren att
finna en bok i bibliotekskatalogen om han/hon vet författare eller titel på boken. Men vilka
möjligheter har användaren att till exempel få rekommendationer och tips på nya böcker att
läsa och hur mycket information är kopplad till varje titel i katalogen för att underlätta valet
av bok?
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På bibliotek får bibliotekarier ofta förfrågan om att rekommendera skönlitteratur och det kan
naturligtvis vara svårt. Bland annat för att bibliotekarier inte kan hålla hela bokbeståndet
aktuellt i minnet men även för att det kan vara svårt att verkligen förstå vad användaren är ute
efter. De flesta kataloger innehåller generellt endast bibliografisk information och ingen
beskrivning av innehållet i sig och på så vis är det omöjligt för användaren att själv göra
individuella sökningar. Sökning efter skönlitteratur blir således beroende av personalens
minne eller utvalda listor. Innehållsbeskrivningar av böcker har utvecklats på Internet där till
exempel bokhandlar etablerat sig och där den enda möjligheten de har att få kunder att köpa
böcker är att visa vad boken innehåller. Funktioner för innehållsbeskrivningar är något som
biblioteken ännu inte har tagit tillvara på.

För sökning på genrer och ämnen misslyckas ofta bibliotekskatalogerna idag med att möta
användarnas behov. På själva biblioteken kan böckerna i hyllorna delas in i genrer som
”Thriller/Deckare” och ”Science fiction” men det innebär att de bara kan arrangeras på ett
sätt. De elektroniska katalogerna har här en stor fördel då de i jämförelse med
hylluppställningar kan arrangera titlarna på många olika sätt och på så vis gör det enklare att
anpassa dem till användarnas olika behov.

I denna uppsats utgör Amazon.com ett exempel på hur en bokhandel på Internet har utvecklat
sina söktjänster och vilka möjligheter som kan finnas. Jeff Bezos som startade företaget
Amazon.com har sagt att han vill göra Amazon.com till det mest kundorienterade företaget på
hela jorden. Han tror att Amazon.com kan använda avancerad teknologi för att dramatiskt
förbättra oddsen för att en kund hittar en bok. Han vill inte bara låta läsaren hitta böcker utan
också böcker hitta läsare. (Spector 2000, s. 53, 155)

Möjligheten att söka i bibliotekskataloger via Internet öppnar upp för nya sätt att undersöka
några av de traditionella vägar för återvinning av skönlitteratur som bibliotekskatalogerna är
baserade på. Denna uppsats innehåller två kvalitativa undersökningar. Den ena undersöker om
fem bibliotekssystems OPACs (Online Public Access Catalogue) har möjlighet att erbjuda
samma funktioner som Amazon.com och den andra hur fem bibliotek, som var och ett
använder ett av de fem bibliotekssystemen, har valt att använda de funktioner och möjligheter
som finns.

����,'�������-�����&��)���	�


Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande studie mellan en bokhandel på Internet
och fem OPACs se hur dagens bibliotekskataloger tar till vara på de funktioner och
möjligheter som finns för sökning på skönlitteratur. Detta för att se om bibliotekskatalogen
som från början strukturerades efter kortkatalogens principer har övergått till en struktur som
är mer anpassad till de funktioner och möjligheter som finns i onlinekataloger.

Dagens bibliotekskataloger härstammar från gårdagens kortkataloger som inte var gjorda för
användarna i sig utan utformade som ett arbetsredskap för bibliotekarier. Det faktum att
onlinekatalogerna från början var som kortkataloger fast i digital form kan innebära att det
finns funktioner som är onödiga och inte ens önskvärda för den nya formen av kataloger.
Dessutom kan onlinekataloger erbjuda nya möjligheter. För att möta användares olika behov
och beteenden vid sökning efter skönlitteratur behövs ett system som kan erbjuda en betydligt
större variation och flexibilitet än gårdagens kortkatalog. Det behövs också ett nytt perspektiv
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på bibliotekskatalogen och utvecklingen av den för att nya användningsområden och
möjligheter ska komma i fokus. De kataloger som bokhandlare på Internet har utvecklat har
inte samma bakgrund som bibliotekskatalogerna. De har utvecklat sina kataloger utifrån de
förutsättningar som dagens teknik via Internet tillhandahåller och i de flesta fall har de haft
användaren i fokus från första början. Uppsatsen ska undersöka om dagens
bibliotekskataloger har utvecklat funktioner och möjligheter som onlinekataloger på webben
erbjuder, och som till exempel bokhandlare på Internet använder, eller om de fortfarande är en
kopia av gårdagens kortkatalog.
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Jag har valt att undersöka sökmöjligheter för skönlitteratur och valt att utesluta facklitteratur
av utrymmesskäl. De flesta av de funktioner jag kommer att titta närmare på kan även
användas för facklitteratur men eftersom sökning på skönlitteratur är mer komplex har jag lagt
fokus på det. Jag har gjort valet att det gäller skönlitteratur för vuxna och termen
skönlitteratur innefattar i denna uppsats romaner och noveller och inte poesi, drama eller
andra skönlitterära former.

Amazon.com valdes som representant för en bokhandel på Internet på grund av att företaget
är en av de största bokhandlarna på Internet. Det var även en av de första bokhandlarna på
Internet och har sedan starten 1995 varit ett företag som investerat mycket i sina
operativsystem. Enligt årsrapporterna är företaget byggt på de två grundpelarna urval och
bekvämlighet och att det är kundernas erfarenhet av webbplatsen och företaget som är det
viktigaste (Amazon 2002). Ett exempel på att de är ett kundorienterat företag är att de på
American Customer Satisfaction Index (ACSI) toppar listan för 2001 med poängen 84 av 100.
Det är enligt ACSI den högsta poängen som något företag någonsin fått. Mätningarna till
ACSI görs årligen av University of Michigan genom telefonintervjuer till hushåll i USA.
(ACSI 2002)

De bibliotekskataloger som jag undersöker är från svenska folkbibliotek då just folkbibliotek
upplevdes som mer inriktade på skönlitteratur än till exempel universitetsbibliotek och
företagsbibliotek. Detta utesluter dock inte, som tidigare påpekats, att funktionerna även kan
tillämpas på övrigt material och andra kataloger. Termen bibliotekskatalog omfattar i denna
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uppsats den publika delen av ett bibliotekssystem och kan även representeras genom termerna
OPAC och onlinekataloger.

Bibliotekssystem består av många olika komponenter men i denna uppsats undersöks endast
deras OPAC. Undersökningen är på inget sätt heltäckande vad gäller de bibliotekssystem som
finns i Sverige då det är fem stycken som har valts ut. Detsamma gäller bibliotekskatalogerna
där fem folkbibliotek av alla de folkbibliotek som har respektive systemen har valts ut som
representanter för systemen.

Bibliotekskatalogerna och Amazon.com är av olika karaktär och det finns vissa skillnader
som kan problematisera jämförelsen. Undersökningen i sig tar bara upp aspekten på
katalogerna och inte de kringliggande faktorerna som också kan användas som sökmöjligheter
för skönlitteratur. Bakom bibliotekskatalogerna finns till exempel faktorer som biblioteket
som fysisk plats med bibliotekarier som förmedlare av litteratur och det finns även möjlighet
att leta sig fram genom bokhyllorna och få boktips genom utställningar och så vidare. Den
enda externa faktorn som tas upp på vissa ställen är bibliotekets webbplats vilken oftast är
ingångsporten till bibliotekskatalogen på Internet. Amazon.com däremot finns bara på nätet
och har inte någon fysisk plats med personal och dylikt. De två objekten har dessutom olika
syften och motiv då biblioteket är en icke-kommersiell verksamhet medan Amazon.com är en
kommersiell verksamhet. Bibliotek är serviceinstitutioner vars syfte är att tillgängliggöra och
låna ut sina böcker och Amazon.com är en handelsverksamhet som vill sälja sina böcker och
detta kan naturligtvis påverka hur tjänsterna och funktionerna i katalogerna är uppbyggda.

Uppsatsen fokuserar på funktioner och möjligheter som kataloger på Internet kan erbjuda och
kommer inte att gå djupare in på olika användargruppers sökstrategier och behov. Termen
användare innefattar de som kan tänkas använda systemen men är mer allmänt inriktad för
användare som kan vara alltifrån oerfarna användare till mer erfarna.

��"�0����

Studierna som gjorts är två kvalitativa undersökningar. De är kvalitativa då det i båda
studierna är ett fåtal objekt som granskats ingående. Det går att dra vissa kvantifierande och
generella slutsatser men för att kalla dem kvantitativa studier bör fler objekt studeras. Den
första studien är gjord i syftet att se om fem bibliotekssystems OPACs erbjuder samma
funktioner och möjligheter som Amazon.com. Den andra studien visar på fem folkbibliotek
som var och ett använder en av de fem OPAC-systemen från den första studien. Den senare
studien gjordes i syftet att se hur bibliotekskatalogerna nyttjar den teknik som OPACs
erbjuder och här utgör Amazon.com ett jämförande exempel på de funktioner och möjligheter
som bokhandlar på Internet kan erbjuda. Det som undersöks är hur de är uppbyggda och vilka
skillnader och likheter som bibliotekskataloger har dels till varandra och även till
Amazon.com. Den första studien redogör således för respektive bibliotekssystems OPAC och
vilken kapacitet de har. Den kan också ses som en introducerande del till den andra studien
som undersöker hur den teknik som finns nyttjas i bibliotekskatalogerna. Det mesta av
studierna genomfördes med hjälp av Amazon.com´s och systemleverantörernas webbplatser
samt av bibliotekskatalogerna på Internet.

Funktionerna som undersöks i båda studierna har valts ut av mig själv. Urvalet gjorde jag
efter att ha studerat Amazon.com´s webbplats och valt ut följande fyra perspektiv: vilka olika
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sökmöjligheter som onlinekataloger kan erbjuda, vilka innehållsbeskrivningar som
katalogposten kan erbjuda, hur katalogerna kan tillhandahålla rekommendationer och lästips
samt på vilka sätt som användaren kan interagera och på så vis bli till en del av systemen och
dess möjligheter. Med dessa fyra perspektiv anser jag att en överblick av katalogens
funktioner och möjligheter kan ges och att syftet med uppsatsen behandlas. Amazon.com
utgör således en slags norm i denna uppsats men det finns viss nyansering i resultaten där
OPACs kan visa på alternativa och andra funktioner.

Den första studien genomfördes som en granskande studie av Amazon.com mellan
2002-01-30 och 2002-02-15 och de fem bibliotekssystemens OPACs mellan 2002-03-20 och
2002-04-30. Detta gjordes dels genom de demoversioner av OPAC som finns på respektive
systemleverantörers hemsida och dels genom bibliotek som har systemet och gjort sina OPAC
tillgängliga via Internet. Om det i någon OPAC varit oklart om en viss funktion finns eller
inte har frågor via e-post skickats till systemleverantörerna.

För att kunna göra urvalet till undersökningen studerades Kulturnät Sveriges (2002) lista på
folkbibliotek på nätet. Samtliga bibliotek på listan studerades och detta gav en överblick på
vilka bibliotekssystem som används. Då studien skulle genomföras inom ramen för en
magisteruppsats valdes fem stycken ut. För att få en så bred undersökning som möjligt finns
det olika skäl till att just de fem bibliotekssystem som valdes ut blev utvalda. Två av dessa,
Axiell BOOK-IT´s OPAC 2.0 och Libra III webb-OPAC, valdes ut därför att de är de mest
använda systemen på folkbibliotek i Sverige. Systemet INNOPAC Millenium valdes ut som
ett utländskt system som översatts och anpassats till svenska förhållanden och som har mest
utbredning bland akademiska bibliotek men som också används av folkbibliotek. Public
valdes ut då det är ett system som utvecklats genom ett samarbete mellan ett folkbibliotek och
ett IT-kompetensföretag och därefter har spridits till flera folkbibliotek. Som ett system med
stor spridning inom Norden valdes Mikromarc WebCat ut och det bibliotekssystemet finns på
folkbibliotek men även på fack- och specialbibliotek.

För att tydliggöra de fyra perspektiven är den första studien indelad i fyra kategorier som
sammanlagt innehåller tretton frågor. Frågorna är utvalda efter de funktioner som
Amazon.com erbjuder och studien ger en översikt på om de funktioner som Amazon.com har
även finns i bibliotekssystemen.

• � ��&���	
�����
Frågorna 1-4 undersöker om olika sökmöjligheter finns i systemen eller inte samt om
träfflistan är sorterbar.
1. Går det att göra både enkel och avancerad sökning efter böcker?
2. Finns det en speciell avdelning för sökning bland endast skönlitterära böcker?
3. Finns det möjlighet till browsing genom olika genrer?
4. Kan listan på träffar sorteras efter olika kriterier?

• � (�����
-�����
Genom frågorna 5-7 undersöks om katalogposten erbjuder vissa funktioner eller inte.
5. Kan författarnamnet länkas till en lista på samtliga titlar av författaren?
6. Kan ämnesorden länkas till en lista på andra titlar med samma ämnesord?
7. Kan omslagsbild och baksidestext kopplas till katalogposten?
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Frågorna 8-10 undersöker om systemen erbjuder liknande rekommendationer och lästips som
Amazon.com eller inte.
8. Tillåter systemet collaborative filtering som innebär att användaren genom att jämföras
med övriga användare med liknande intressen kan få rekommendationer?
9. Kan rekommendationer till liknande titlar göras genom länkar?
10. Kan recensioner finnas till böckerna?

•  ���)��������&���	
��������	�����
���
Slutligen besvaras frågorna 11-13 som undersöker användarens möjlighet att interagera med
systemet.
11. Kan användarna skriva egna recensioner eller betygsätta böcker?
12. Kan användaren få e-postmeddelande för nyinkomna böcker inom ett visst intresseområde
eller av en viss författare?
13. Kan användaren få en egen sida i katalogen som är anpassad till deras egna
intresseområden.

Den andra studien genomfördes som en granskande studie av Amazon.com mellan
2002-01-30 och 2002-02-15 och fem bibliotekskataloger på Internet mellan 2002-03-20 och
2002-04-30. Innan jag bestämde vilka fem bibliotek som skulle ingå i undersökningen gjordes
studier av bibliotek som har systemen och detta gjordes som i den första studien via Kulturnät
Sveriges lista på folkbibliotek på nätet. Även i denna undersökning valdes biblioteken ut av
olika skäl. Då undersökningen ska visa på sökmöjligheter och funktioner för skönlitteratur
valdes de tre biblioteken från Ronneby, Mölndal och Malmö ut för att de har utvecklat
speciella funktioner för sökning på skönlitteratur. Detta urval gjordes med hjälp av ordförande
i Biblioteksföreningens kommitté för skönlitteratur. Ronneby bibliotek är representant för
BOOK-IT´s OPAC 2.0, Mölndals Stadsbibliotek för Libra III webb-OPAC och Malmö
Stadsbibliotek för INNOPAC Millenium. Borås Stadsbibliotek har utvecklat systemet Public
tillsammans med IT-kompetensföretaget Pulsen och är därför utvald som representant för det
systemet. Boxholms bibliotek valdes ut som representant för Mikromarc WebCat, dels för att
de använder den nya versionen av Mikromarc WebCat och dels för att biblioteket är
medverkande i projektet ”Bibliotek på nätet” som ska verka för IT-utveckling på bibliotek i
Östergötland.

I denna undersökning är de fyra perspektiven uppdelade i sju kategorier. Dessa är utvalda för
att ge en tydligare överskådlighet över hur Amazon.com och OPACs möjliggör funktionerna
samt hur de är uppbyggda.

•  (�����
������
����'����	���� - de funktioner som återkommer på varje sida av
webbplatsen/katalogen.

•  ��&���	
������
���&����')�� - de möjligheter som användaren själv har att skriva in
söktermer.

•  ��&���	
������
���&����2�	�
 - de möjligheter användaren har att klicka sig fram
genom katalogen utan att skriva in egna söktermer.

•  (�����
-����������--�,

��� - hur katalogposterna ser ut och vad den innehåller.
•  1���&&�����	����������)��	-� - de möjligheter användaren har att få tips på böcker att

läsa från webbplatsen/katalogen.
•  ���)��������&���	
��������	�����
��� - de möjligheter som användaren har att påverka

systemet.
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•  3�)�-������������&���	
����� - de möjligheter som användaren har att få hjälp med sina
sökningar och att ta kontakt med företaget/biblioteket.

De båda undersökningarna kommer att sammanföras i kapitel 5 där en diskussion och
slutsatser om vad systemen erbjuder och vad bibliotekskatalogerna har valt att använda görs.

På ett sätt kan uppsatsen sägas innehålla en undersökning till. Jag har dock gjort valet att den
inte ska redovisas i kapitel 4 ”Presentation av resultat” utan att den passar bättre dels i kapitel
3 ”Presentation av de undersökta objekten” och dels kapitel 5 ”Diskussion och slutsatser”.
Undersökningen består av intervjufrågor som skickats via e-post mellan 2002-04-17 och
2002-04-20 till systemansvarig eller chef på respektive bibliotek, som valts ut till den andra
studien. Frågorna behandlar dels bakgrund och allmän information om bibliotekens OPAC
och dels varför biblioteken valt att ha eller inte ha vissa funktioner i sina OPAC samt vad de
anser om vissa funktioner som finns på Amazon.com. Då de fem OPAC:arna har olika
funktioner är de första tio frågorna, som behandlar bakgrund, likadana till alla bibliotek
medan resterande varierar beroende på vilken OPAC som behandlas. Frågorna redovisas som
bilaga sist i uppsatsen.
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2. SKÖNLITTERATUR OCH OPAC

Det finns en del forskning och undersökningar om hur skönlitteratur ska kunna göras mer
tillgänglig för användare på bibliotek men än verkar det inte finns något tillfredsställande sätt
att söka på skönlitteratur. Det som det forskats mest om är olika sätt att klassificera och
indexera skönlitteratur då användarens behov ofta har ignorerats vid traditionell klassificering
och indexering och skönlitteratur har beskrivits på ett väldigt teoretiskt plan. Det finns inte
utrymme att redogöra för hela området och alla idéer utan i detta kapitel ges en övergripande
introduktion till historien om klassificering och indexering. Kapitlet visar även på
utvecklingen av OPAC och ett försök till en bibliotekskatalog för skönlitteratur. Sedan visas
en undersökning som gjorts om hur olika innehållsbeskrivningar i katalogposten påverkar
användarens möjligheter att hitta en ”en bra bok”. Sist i kapitlet visas några av de tankar som
finns om Amazon.com´s funktioner och huruvida de går att applicera på bibliotek och
bibliotekskataloger.

Det är svårare att finna bra sökvägar på skönlitteratur än på facklitteratur i dagens
bibliotekskataloger. För att ge en förklaring till detta beskriver Judith A. Ranta, vid City
University of New York i USA, hur det var på 1700- och 1800-talet då romanen utvecklades i
England och Amerika och ansågs av många kulturella ledare vara omoralisk och farlig både
för individer och för samhället i stort. Under 1900-talet ändrades attityden hos
bibliotekarierna men många försökte ändå kontrollera antalet skönlitterära böcker som
lånades ut. Till exempel fanns ”två-böcker” systemet som innebar att användaren fick låna två
böcker per tillfälle men att bara en av dem fick vara skönlitterär. Om man ser det ur ett sånt
perspektiv kanske det inte är så konstigt att skönlitterära böcker har fått mindre
uppmärksamhet än fackböcker. (Ranta 1991, s. 9)

����(����	'	���	�������	���4��	�


Sharon L. Baker, assisterande professor vid School of Library and Information Science på
University of Iowa i USA, och Gay W. Shepard, bibliotekarie och lärare i bibliografi vid
MacEwen Library på Elon College i USA, ger i sin artikel en redogörelse för
klassificeringsschemats historia. Deras undersökning visar att det finns bevis för att
klassificering av skönlitteratur underlättar för användaren att finna den litteratur de letar efter.
När det fungerar som bäst kan och bör klassificering av skönlitteratur ge användaren tips på
mer okända författare inom en viss genre och på så vis fungera som en värdefull guide för
användaren. (Baker & Shepard 1987, s. 245)

Under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet fanns flera försök till klassificering
av skönlitteratur, det var då de flesta klassifikationsscheman som används idag kom till. Två
som var tidiga med att utveckla klassifikationsscheman för skönlitteratur var E. A. Baker och
William A. Borden. Dessa klassifikationsscheman föreslog att minst fyra olika
underavdelningar skulle finnas som ingångar till skönlitteratur. Det var breda ämnen, genrer,
format på boken och litterär kvalitet. Så tidigt som 1899 påpekade Baker att trots den stora
efterfrågan på skönlitteratur var användarens tillgångsmöjligheter för dem väldigt begränsad.
Både Baker och Borden ansåg att möjligheten för användaren att leta efter skönlitteratur utan
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att veta titel och författare borde finnas. Redan här nämns också möjligheten att
klassifikationsscheman för skönlitteratur borde introducera användaren för de mer okända
författarna. Borden menade att de flesta skönlitterära läsarna valde välkända bästsäljande verk
enbart för att de hade blivit medvetna om att de existerade genom till exempel annonser,
recensioner och bästsäljarlistor osv. (Baker & Shepard 1987, s. 246ff)

Annelise Mark Pejtersen, forskare på Risö Forskningscenter i Danmark, skiljer mellan tre
typiska aspekter på klassifikationsscheman för skönlitteratur: universella
klassifikationsscheman för facklitteratur som anpassats till skönlitteratur, speciella
klassifikationsscheman för skönlitteratur och skönlitteratur som organiserats i genresystem.
Ett exempel på universellt klassifikationssystem som anpassats till skönlitteratur är 1930-
talets version av Dewey Decimal Classification som Frank Haigh´s använde för att
klassificera 5000 noveller. Han behöll huvudklasserna som de var men bytte ut
underklasserna med rubriker för genrer och nya ämneskategorier och detta blandades med
vissa underklasser från originalet. Ett exempel på speciella system för klassificering av
skönlitteratur, förutom Baker och Borden som tidigare nämnts, är C. A Burgess som på 1930-
talet publicerade ett hierarkiskt schema för skönlitteratur. Klasserna är uppdelade med en
blandning av genrer och litterära stilar och indelade i huvudklasser och underklasser. Genre
system användes för att klassificera böcker vid hylluppställning och innebär att varje roman
endast kan klassificeras efter ett av sina karakteristika även om boken innehåller två genrer
som väger lika tungt. Pejtersens slutsats av tidigare klassifikationsscheman är att de flesta i
professionen använde sina egna personliga moraliska synpunkter på böckernas innehåll och
inte användarnas och att de endast reflekterade över ämnet i boken och inte andra kriterier
som exempelvis period, tema och tillgänglighet. Pejtersen har själv forskat vidare och
utvecklat ett klassifikationsschema för skönlitteratur. Schemat heter AMP (Analysis and
Mediation of Publications) och bygger på fyra huvudklasser som kallas dimensioner. Varje
dimension karakteriserar skönlitteraturen enligt sina egna kriterier och är indelat i
underavdelningar i få och breda kategorier men systemet är inte uppbyggt enligt en hierarkisk
struktur. (Pejtersen, 1989, s. 15ff, 30).

I Sverige använder de flesta folkbibliotek SAB-systemet för sin klassificering. Detta system
introducerades i början på 1920-talet. Joacim Hansson, universitetslektor på
Bibliotekshögskolan i Borås, menar i sin doktorsavhandling att vid utvecklingen av
SAB-systemet lades betoningen av avdelning H för skönlitteratur på de svenska och övriga
nordiska språken samt germanska. Det är endast dessa som delades in enligt den
språkvetenskapliga avdelningen F som de härstammar ifrån. Övriga språk delades inte in för
till exempel klassisk skönlitteratur. (Hansson 1999, s. 161)

Förutom aspekten om klassificering av skönlitteratur finns också indexering och det finns
naturligtvis olika idéer om vad som bör indexeras ur enskilda skönlitterära titlar och hur det
bör göras. Judith A. Ranta skiljer mellan två olika element som ska indexeras från
skönlitteratur - denotativt och konnotativt. Denotativt eller sakliga element består av fakta i
skönlitterära verk, såsom miljö, personer och sakliga element i handlingen. Konnotativt eller
fantasifulla element består av element som tolkats från det litterära verket, såsom tema och
tolkningen av det samt andra uttrycksfulla aspekter från verket. (Ranta 1991, s.19-23)

Andrew MacEwan, projektledare för Library of Congress Subject Headings (LCSH)
utvecklingsprojekt vid British Library, anser att genom att se till att information som
indexeringstermer finns i OPAC blir det möjligt för användaren att genom teman och innehåll
leta sig fram till en författare som kan tänkas intressera dem istället för att leta sig fram genom
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alfabetiskt uppställda bokhyllor. Detta kan öppna upp nya möjligheter för användaren att hitta
en skönlitterär bok. Han beskriver hur en ny indexering för skönlitteratur har initierats av
British Library och hur det ska erbjuda ämnesbaserad tillgång till skönlitteratur, på samma
sätt som för faktaböcker. Detta har gjorts som ett försök att minska klyftan mellan
tillgängligheten som finns för skönlitteratur och den som finns för fackböcker. Indexeringen
görs efter ��
������������ ��������	���!��"���
���
�����#���
�	����
���	�������������$����
���%��	���&�'�����
	�� (MacEwan 1996, s. 41f) Denna guide�publicerades 1990�och innehåller
tillgång till genre/form, tillgång via karaktärer eller grupp av karaktärer, tillgång via platser
och omgivning/miljö och tillgång via ämne. (Beghtol 1994, s. 5)
Projektet med indexering på skönlitteratur var en del av utvecklingen av British Library´s
OPAC 97 som ger tillgång till över nio miljoner bibliografiska poster, dock inte bara
skönlitteratur. Utvecklingen av OPAC 97 skedde efter ett användarorienterat synsätt som till
exempel rekommendationer av Human Computer Interaction (HCI). (Ashton 1998, s. 1f)

En annan aspekt på indexering är det som kallas demokratisk eller användarbaserad
indexering och som är tänkt att användas i ett dynamiskt återvinningssystem där användaren
själv får bidra till indexeringen. Detta skiljer sig från traditionella IR modeller som antar att
indexeringen är utförd av bibliotekarier/indexerare. Rob Hidderley, vid School of Information
Systems Management i England, och Pauline Rafferty, vid School of Information studies i
Birmingham, beskriver principen med demokratisk indexering som bygger på att användarna
själva får bidra med sina egna tolkningar till indexeringen vilket bland annat kan resultera i
andra synvinklar och ordval än vad som vanligtvis indexeras. Till att börja med är förslagen
privata för individen som skrivit dem men en sammanjämkning producerar fram en allmän
syn på indexeringen som baseras på alla de förslag som användare bidragit med. Hidderley &
Rafferty menar att olika vägar bör undersökas för hur läsupplevelser kan bli integrerat i ett
indexeringssystem och att demokratisk indexering ger en ram för hur individuella
läsupplevelser kan dokumenteras. De jämför demokratisk indexering med de recensioner som
finns på vissa bibliotek och som oftast är skrivna av bibliotekarierna och även av låntagarna.
Deras system skulle ta denna princip men snarare än recensioner skulle låntagaren
uppmuntras till att tillföra indexeringstermer för att hjälpa andra att hitta bra böcker. Ett
resultat av detta skulle bli att användarens val och tillgång till skönlitteratur skulle berikas.
(Hidderley & Rafferty 1997 s.101-105)

����5������	�
����������

I detta kapitel visas en överblick på historien om hur OPAC har utvecklats med början på
kortkatalogens tid och fram till dagens webb-OPAC. Termerna OPAC och onlinekataloger
representerar samma sak och båda termerna används i detta kapitel beroende på hur
referenserna använt sig av dem.

Till en början var det mesta som gjordes för att automatisera bibliotek till för att underlätta i
det dagliga arbetet för bibliotekarien med uppgifter som katalogisering och utlån med mera
och inte för att hjälpa låntagare att hitta information. Automatisering av bibliotekskatalogen
började under 1970-talet då bibliotek konverterade sina kortkataloger till digitala medier som
datorer. Detta användes senare som grund för onlinekatalogen. (Fayen 1983, s. 2f) OPAC
introducerades under 1980-talet. Det fanns visserligen några pionjärer inom området redan på
1970-talet men det var främst under 80-talet som de spreds inom biblioteksvärlden. (Hildreth
1989, s. 2)
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National Library of Medicine ger en definition på vad de första onlinekatalogen ansågs ha för
funktion:

[An online catalog provides] online access to the complete bibliographic record of all of the Library´s holdings
with minimal access points being the same as those available in a card catalog. (Fayen 1983, s. 8)

Onlinekatalogen gav således tillgång till bibliografiska poster av de titlar som fanns i
bibliotekets kollektion men de erbjöd inte så många olika sökvägarna för att nå informationen.
Den stora skillnaden var att det gick mycket snabbare för användaren att få fram
informationen men den bibliografiska posten var identisk med kortkatalogen (Fayen 1983, s.
3).

De onlinekatalogerna som utvecklades med kortkatalogens principer visade sig snart ha mer
möjligheter att utvecklas i sin nya form än den som fanns från början. Den första generationen
OPAC kom från ett katalogsystem som gav relativt begränsad tillgång till den bibliografiska
informationen. Det fanns ingångar till titel, författare och i vissa fall ämnen, med andra ord tre
ingångar som är bra för användare som vet vad de letar efter. Den andra generationens OPAC
började närma sig de kommersiella IR-systemen. Här tillfördes möjligheten att söka på
nyckelord eller fritext och att använda booleska operatorer som kan vara bra för sökningar i
ämnen. I den tredje generationen, som kom under 1990-talet, kombinerades de två första
generationerna och utökades för sökning på fraser och nyckelord. Användaren leddes fram
med hjälp av menyer och det kunde även finnas annan information som tidningsartiklar
kopplat till den bibliografiska posten. (Mitev 1989, s. 144)

En tillbakablick på OPACs historia visar på en utveckling från en obearbetad version av den
manuella kortkatalogens koncept till ett datoriserat verktyg med prekoordinerad sökning och
väldigt lite information för sökning på ämne. Sedan utvecklas OPACs vidare till ett system
som baseras på mer sofistikerade koncept som inkluderar förbättring främst genom två vägar:
berikande av de bibliografiska posterna både för fritext och kontrollerad ämnesökning och ett
flexibelt gränssnitt som tillåter både kommenderad sökning och sökning i menyer samt
naturligt språk. På senare år har utvecklingen vänts mer mot att försöka göra OPACs mer
användarvänliga och detta har bland annat resulterat i att användaren får tillgång till menyer,
hjälpfunktioner, informativa felmeddelanden och underlättande för browsing. Men trots dessa
försök visar en stor del av undersökningar som gjorts om användares beteende när de söker i
OPACs att de misslyckas med sina sökningar. (Pejtersen et al. 1996, s. 16f)

De senaste versionerna av OPACs börjar nu närma sig den fjärde generationen. I de systemen
finns förbindelser mot Internet och det finns flera val för olika gränssnitt där även webben är
inkluderad och Graphical User Interface (GUI). De tidigare systemen tillät inte
kommunikation mellan flera olika system utan det som var möjligt var att importera eller
exportera data till vissa speciella system men inte generellt. Den tredje generationen OPAC
tog genom standardisering ett stort kliv närmare möjligheten till öppen kommunikation
mellan olika system. Den fjärde generationen för med sig strukturer som är mer anpassad till
användare och som tillåter ytterligare tillgänglighet till andra servrar via Internet. Gränssnittet
har som sagt förbättrats avsevärt och bland annat så blev färger standard i den tredje
generationens OPAC. Andra normer i OPACs idag är fönster, ikoner och menyer. Genom att
titta på hur gränssnittet har förändrats och utvecklats genom åren syns tydligt att fokus
numera är lagt på användarna av systemet. (Rowley & Farrow 2000, s. 292f)
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B. Ramesh Babu, docent på Department of Library and Information Science på University of
Madras i Indien, och Ann O´Brien, lektor på Department of Information Science på
Loughborough University i Storbritannien, visar på några viktiga funktioner som webb-
OPAC´s bör innehålla:
•  GUI, som kan ses vara en kombination av fönster med rullgardinsmenyer, ikoner och en

pekare som en mus för att kunna hantera och påverka informationen.
•  De vanligaste funktionerna från traditionella OPACs som till exempel att lagra

bibliografiska databaser, förmedla direkt tillgång till ett biblioteks bibliografiska databas
genom en terminal eller PC, tillhandahålla instruktionshjälp, visa resultatlistan på ett
förståeligt sätt, tillhandahålla sökningar genom flera ingångar som till exempel författare,
titel, ämnesord, ämne och ISBN med mera.

•  Möjligheten att använda hypertextlänkar för att underlätta navigeringen mellan de
bibliografiska posterna.

•  Närma sig och försöka efterlikna det utseende och de sökmöjligheter som sökmaskinerna
tillhandahåller.

•  Länka till fulltext när det är möjligt.
•  Förmåga att konvergera en sökning på all elektronisk information i ett och samma

gränssnitt som till exempel kataloger, CD-ROM och Internetresurser. (Babu & O´Brien
2000, s. 316f)

����(�����
�'��������	��������

Jarmo Saarti har forskat kring indexering och klassificering av skönlitteratur vid Kuopio
universitetsbibliotek i Finland och varit delaktig i utvecklandet av tesaurusen Kaunokki för
skönlitteratur. Han menar att det bredaste fältet för vidare forskning inom området skulle vara
att bygga ett speciellt informationssystem för skönlitteratur. De senaste åren har återvinning
av skönlitteratur blivit en av de intressantaste frågorna inom informationsvetenskapen. Den
viktigaste orsaken till detta är behovet av återvinning av skönlitteratur men också att
möjligheten för att bygga ett återvinningssystem för skönlitteratur har ökat på grund av den
systemutveckling som finns inom informationsvetenskap. Det finns nu flera möjligheter att
analysera och beskriva texter av skönlitterär karaktär tack vare denna utveckling. (Saarti
1999, s. 85)

På Danmarks biblioteksskola och på Forskningscenter Risö har den första OPAC: en för
skönlitteratur utvecklats. Boghuset, som OPAC: en heter, utvecklades på initiativ av Annelise
Mark Pejtersen och bygger på forskning i indexering och klassifikation av skönlitteratur och
design av användargränssnitt som är baserat på bibliotekariers förmedling och användarens
frågor på danska folkbibliotek. Ansvaret för vidareutveckling av Boghuset och forskning av
elektronisk förmedling av skönlitteratur ligger sedan 1995 på Danmarks biblioteksskola.
Annelise Mark Pejtersen har utvecklat ett speciellt flerdimensionellt klassifikationsschema för
skönlitteratur (se kap. 2.1) och böckerna i Boghuset beskrivs med ett speciellt
indexeringsspråk som är baserat på en kombination av standardiserat språk för indexering och
bibliotekariers och användares språk.
Det finns fyra sökstrategier:
• � Analytisk sökning (sökning i olika dimensioner i klassifikationssystemet)
• � Analogisökning (sökning efter en bok som liknar en annan)
• � Sökning efter enskilda böcker
• � Sökning i ett associationsnätverk av ämnesord.
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Användaren kan fritt skifta mellan dessa sökstrategier och kan även söka sig vidare med
sökord som finns till bokbeskrivningarna efter val av någon bok. Böckerna kan läggas åt sidan
och när användaren är klar med sin sökning kan han/hon skriva ut en lista på de titlar som är
intressanta. För att ytterligare utveckla möjligheterna för sökning på skönlitteratur till
Boghuset finns ett projekt som heter %������������������		
��	�� som har tagit fram en
version av Boghuset som ska vara anpassat till Internet. Hemsidan ger tillgång till Boghuset
som anses ha kvalitetsbeskrivningar av skönlitteratur men även till skönlitterära källor på
Internet som omfattar både författarbiografier, verk, verkbeskrivningar och tillgång till
skrivarverkstäder med mera. (Albrechtsen 1997, s.5ff)

Sammanfattningsvis kan sägas att i Boghuset förmedlas skönlitteratur genom
bokbeskrivningar i databaser som stöttas av klassifikationsschema och indexeringstermer. Det
finns olika verktyg för sökning och även valmöjligheter för sökstrategi som till exempel
analytisk sökning eller browsing i en tesaurus kan användas för ämnessökning. (Albrechtsen
1997, s. 11)

��!������/��������	��	�
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En undersökning gjord av Liangzhi Yu, verksam vid Department of Information Resource
Management på Nanakai University P.R China, och Ann O´Brien (presenterad i kap. 2.2)
försöker utröna vilken effekt som innehållsbeskrivningar (författarens översättning av den
engelska termen information cues) i katalogposter har när användaren ska söka och välja
skönlitteratur på folkbibliotek. Med innehållsbeskrivningar menar de information som kan
representera originaltexten och det kan till exempel vara titel, författare, omslag,
innehållsindex, abstrakt och recensioner. Undersökningen gick ut på att tre grupper fick prova
tre olika versioner av hypertextsystem med varierande innehållsbeskrivningar. Grupperna
formades slumpvis av besökare på två folkbibliotek i Storbritannien och varje grupp bestod av
100 vuxna skönlitterära läsare. I den första versionen var innehållsbeskrivningarna endast
bibliografiska (ex. titel, författare) och i den andra versionen var innehållsbeskrivningarna
bibliografiska och deskriptiva (ex. ämnesord och summering) och i den tredje var
innehållsbeskrivningarna bibliografiska, deskriptiva och analytiska (ex. stil på texten, tema,
recensioner).(Yu & O´Brien 1997, s.187-191)

Denna undersökning antog att vid avsaknaden av ett definitivt kriterium av relevans, kan
innehållsbeskrivningar bygga upp referenser från boken till läsaren och att det är genom dessa
referenser som läsaren fastnar för vissa böcker. Vidare antog den att innehållsbeskrivningar
som består av bibliografisk, deskriptiv och analytisk information kan etablera mer omfattande
referenser från boken till läsaren än bibliografisk information eller deskriptiv information var
för sig och därför underlättar för användare att förutspå relevansen av en bok. (Yu & O´Brien
1997, s. 192)

Resultatet visar att när information som innehållsbeskrivningar ökar blir läsarna mindre
beroende av sina egna kunskaper vid val av böcker. Tillägg av deskriptiva
innehållsbeskrivningar till systemet ökade läsarnas bokval, medan tillägg av analytiska
innehållsbeskrivningar inte resulterade i ytterligare ökningar av bokval. Detta antyder för det
första att bristfälliga innehållsbeskrivningar är ett hinder för val av böcker medan utförligare
innehållsbeskrivningar hjälper till vid val av böcker. För det andra antyder det att ökandet av
innehållsbeskrivningar inte resulterar i en ändlös ökning av val av böcker. Efter en viss punkt
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verkar mängden av valda böcker förbli konstant, men att tillräckliga innehållsbeskrivningar
kan påverka på andra sätt som till exempel att öka kvalitén på de valda böckerna.
Innehållsbeskrivningar som är mer utförliga ökar läsarnas val av författare mot de mindre
populära medan endast bibliografiska innehållsbeskrivningar gör det mer troligt att en läsares
val begränsas till kända författare. Detsamma gäller för val av mindre attraktiva titlar som
ökade med tillägg av deskriptiva innehållsbeskrivningar medan utan sådan information blev
läsarna mer försiktiga mot oattraktiva titlar. Detta beror antagligen på att
innehållsbeskrivningarna gjorde det möjligt för läsaren att göra en rimlig förutsägelse av vad
en bok kan ha för värde även om titeln inte lät intressant nog. Undersökningen visar att även
om läsaren kan uppmuntras av innehållsbeskrivningar att öka deras val av böcker innebär det
inte att det ökar eller ändrar läsarens boksmak. (Yu & O´Brien 1997, s 192-198)

Undersökningens slutsats är att när den externa informationens stöd ökar vid sökning efter
skönlitteratur hjälper det till att lösa läsarens beroende till hans/hennes egna kunskaper inom
området. Det inte bara uppmuntrar skönlitterära val och lån generellt utan ökar också chansen
att mindre populära böcker lånas ut. Den här undersökningen antog vidare att dessa effekter
antagligen beror på den kapacitet som innehållsbeskrivningar som förser mer adekvata
länkar/referenser från boken till läsaren har. (Yu & O´Brien 1997, s. 198)
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Då denna uppsats tar upp jämförelsen mellan Amazon.com och bibliotekskataloger vill jag i
detta kapitel visa några av de tankar som finns om Amazon.com´s funktioner och hur
bibliotek och bibliotekskataloger kan använda dem och varför. Dessa tankar ska inte ses som
forskning inom området utan bara idéer.

Steve Coffman är chef på FYI (For Your Information) på County of Los Angeles Public
Library i USA och han menar att med Amazon.com´s modell kan världens största bibliotek
byggas. Han pratar om ”Earth´s Largest Library” i motsats till Amazon.com som kallas
”Earth´s Biggest Bookstore”. Han påpekar att det finns studier som visar att många av de
personer som är kunder hos Amazon.com även är regelbundna biblioteksbesökare och att det
finns anledning att misstänka att om de tycker om Amazon.com´s modell för bokinköp skulle
de gilla det för boklån också. Coffman föreslår att de lokala katalogerna slopas att det istället
byggs en global katalog för samtliga bibliotek. De globala katalogerna skulle inte skilja de
lokala samlingarna åt utan istället meddela användaren hur lång tid det tar att få boken
skickad till sig. Användaren skulle då kunna beställa en bok och få den skickad antingen till
närmaste bibliotek eller hem i brevlådan. Med Amazon.com´s system på bibliotek behöver
användaren inte gå ned till biblioteket för att använda det. Det är istället tillgängligt över hela
världen dygnet runt. (Coffman 1999a, s. 2ff)

Coffman anser vidare att den typiska bibliotekskatalogen är en historisk relik från
kortkatalogens tid och att de inte är räcker till för att hjälpa användare att söka efter böcker.
Där det är möjligt borde det tillsättas omslagsbild, baksidestext, delar av texten, länkar till
recensioner, kommentarer från användare, författarintervjuer och artiklar och annat som kan
hjälpa en användare att beställa en bok. Samtliga av dessa funktioner finns på Amazon.com.
Även den service med rekommendationer via e-post och annan service som Amazon.com har
för att göra katalogen mer individuellt anpassad till användarens behov borde finnas.
(Coffman 1999a, s. 3f)
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Som slutmening på Coffmans tankar kan nämnas att han fick många kommentarer kring detta
tema och han valde att publicera några av dem. En sak som han reflekterade över på de
kommentarer han fick var att inte någon av dem försvarade den nuvarande
bibliotekskatalogen. (Coffman, 1999b, s. 5)

Monica Fusich arbetar som referensbibliotekarie vid California State University i Fresno i
USA, och hon påpekar att bibliotek kan använda Amazon.com när nya inköp till
bibliotekskollektionen ska göras. Bokhandlar på Internet har presentationer på böcker som
bibliotekarier kan använda för att få hjälp vid de traditionella inköpsprocesserna för
kollektionen. Fusich säger själv att hon använt flera funktioner som Amazon.com har för att
få hjälp när hon ska göra inköp, som till exempel recensioner, speciella möjligheter för
sökningar och browsing på ämnesområden samt tjänsten om e-postmeddelande när nya titlar
inom ett ämne kommer ut. Hon menar att bibliotekarier kan använda bokhandlar på nätet både
kostnadsfritt och effektivt. Amazon.com är inget substitut för traditionella sätt att utöka sin
kollektion på men de är bekväma och lämpliga och erbjuder många tjänster som kan användas
av bibliotekarier när de ska göra sina inköp. (Fusich 1998, s. 659ff)

Michael Schuyler är systembibliotekarie på Kitsap Regional Library System i Bremerton,
Washington, och han skriver att alla företag som utvecklar automatiska bibliotek har slutat
producera de textbaserade systemen och istället gått över till nya GUI. De flesta bibliotek har
bytt till nya system men många använder fortfarande endast text i systemen. Schuyler menar
att många av de tjänster som Amazon.com har idag kommer biblioteken att vilja ha i
framtiden, bland annat för att Amazon.com försöker överträffa kundernas förväntningar. Han
tar upp Amazon.com´s service om e-postmeddelande när en ny titel inom ett visst område
eller av en författare kommer ut och menar att bibliotek kan använda detta koncept genom att
låta låntagare få böcker av sin favoritförfattare reserverad så fort den finns tillgänglig och
sedan bli meddelad detta. Han vill ta det ytterligare ett steg genom att tillåta individualisering
av katalogen efter en låntagarens behov. Till exempel en biolog som vill skräddarsy katalogen
efter ett eget schema som inkluderar böcker om vetenskap men tar bort ämnen som han inte är
intresserad av. I teorin innebär det att varje användare kan ha en egen katalog som baseras på
deras intressen, en katalog som innehåller tryckt material från biblioteket, tidskrifter och till
och med länkar till webbsidor. (Schuyler 1998, s. 32ff)
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3. PRESENTATION AV DE UNDERSÖKTA OBJEKTEN

I detta kapitel presenteras de objekt som är utvalda till undersökningarna. Först ges en
bakgrund till Amazon.com, sedan visas på de systemleverantörer och det kompletta
bibliotekssystem som finns bakom OPAC:arna och sist visas på biblioteken och deras val av
OPAC samt vad de anser om sina system.
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World Wide Web föddes 1993 då möjligheten att genom hypertext och browsing navigera sig
fram på Internet kom. Till en början var det mest människor som jobbade inom databranschen
som använde Internet men mellan åren 1993-1994 utvecklades Internet för mer kommersiell
användning och då ökade användandet av webben med 2 300 procent per år.
Den första bokhandeln som registrerade sitt domännamn på Internet var Computer Literacy,
clbook.com, och det gjorde de 1991. Det var dock snarare ett e-post baserat system.
Ytterligare två bokhandlare registrerade sig året efter och det var Bookstacks Unlimited´s
books.com och Wordsworth´s wordsworth.com. Amazon.com registrerade sig officiellt som
företag den 1 november 1994 och började sälja böcker via Internet till allmänheten den 16 juli
1995. (Spector 2000, s. 30ff, 68)

Jeff Bezos grundade företaget Amazon.com. Orsaken till att det blev bokbranschen för
Amazon.com är enligt Bezos att webben är perfekt för stora mängder information och om
man gör en jämförelse med hur många kataloger det skulle behövas för att täcka utbudet av
böcker verkar webben mer logisk. Företaget började sin verksamhet som så många andra i ett
garage och namnet Amazon.com är taget efter världens största flod för att företaget skulle ha
världens största urval av böcker. En annan orsak är att namnet började på bokstaven A och på
så vis kom bland de första alfabetiskt listade webbsidorna. (Runesson 2001, s.65f; Spector
2000, s. 44, 55)

Till att börja med kom Amazon.com´s databas från Books in Print, bokindustrins
referenskälla som publiceras av R. R. Bowker. Denna databas användes som grund men sedan
utvecklade Amazon.com en egen databas för att lättare kunna redigera sina katalogposter
såsom att ta bort out-of-print böcker och tillsätta nyinkomna. Senare prenumererade
Amazon.com även på Baker & Taylors databas för bokförsäljare. (Spector 2000, s. 60ff, 214)

Amazon.com anses vara ett företag som lanserade sin affärsidé i precis rätt tid. Jeff Bezos har
blivit utsedd till ”Person of the year” av tidningen Time och 1998 fick Amazon.com priset
())*�+����	
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	�	����i klassen ”Business and Related
Services”. Priset gå till dem som har visat förnyad vision och ledarskap inom
informationsteknologin. Motiveringen löd: ”a driving force behind e-retail, with technology
that allows costumers to find and purchase books in convenient and secure manner”.
(Runesson 2001, s. 66; Saunders 1999, s. 16)

När företaget började 1995 besöktes webbplatsen av 2 200 per dag, idag har Amazon.com
cirka 32 miljoner kunder i över 160 länder. De har också öppnat filialer i Storbritannien,
Tyskland, Frankrike och Japan. (Spector 2000, s. 103ff, 250ff)



19

����+	��	������,���&��

De flesta OPACs i Sverige utvecklades från mitten av 90-talet. Dessförinnan hade fokus legat
mer på bibliotekspersonalens behov av automatisering. I detta kapitel presenteras de fem
bibliotekssystemen som är utvalda i undersökningarna.
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OPAC 2.0 är utvecklat av Axiell BOOK-IT AB som bildades 2001 genom ett sammangående
mellan Bibliotekstjänst AB (BTJ) och Axiell Bibliotekssystem AB. Bolaget är ett delägt
dotterbolag till BTJ och leds av Axiell AB och all verksamhet inom BTJ system AB är
förlagd till det nya bolaget. Företaget verkar för utveckling av bibliotekssystem enligt svensk
biblioteksstandard och anpassade efter svenska förhållanden. Det kompletta
bibliotekssystemet heter BOOK-IT och är utvecklat i samarbete med biblioteken för att
rationalisera biblioteksarbetet och möjliggöra en hög grad av självservice för användaren. Den
publika delen OPAC med version 2.0 lanserades i början på år 2000 då BOOK-IT version
2.1.1 släpptes. OPAC 2.0 bygger på webbteknik där dynamisk HTML och Java ingår. Det är
omkring 170 folkbibliotek som har BOOK-IT och OPAC 2.0 och de flesta av dem har gjort
OPAC 2.0 tillgänglig via Internet men vissa har dem fortfarande bara internt tillgängliga på
biblioteken.(BTJ 2002; Axiell BOOK-IT 2002)
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Libra III webb-OPAC�kommer från Axiell Bibliotekssystem AB som är ett helägt dotterbolag
till Axiell AB. Axiell Bibliotekssystem AB har sitt ursprung från ett företag vid namn BIP-
gruppen som 1986 skapade bibliotekssystemet BIBS som är föregångare till Libra. Axiells
affärsidé är att utveckla, underhålla och marknadsföra bibliotekssystem. Det kompletta
bibliotekssystemet är Libra III och det ska vara konstruerat för att vara så öppet och
anpassningsbart som möjligt för de olika miljöerna som bibliotek har och även för de snabba
förändringar som pågår i IT-världen. Den Internetbaserade webb-OPAC lanserades 1995.
Idag är det 85 bibliotek som har systemet. (Axiell 2002)
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INNOPAC Millenium är utvecklat av Innovative Interfaces och är en ny version av SLS
Information Systems Libertas. Innovative Interfaces utvecklar webbaserade lösningar till
akademiska-, folk-, medicinska-, och specialbibliotek i hela världen. INNOPAC Millenium är
ett amerikanskt system som översatts till svenska och anpassats efter svenska behov. Det
fungerar som en integration mellan Internet och webbfunktioner med HTML som kan
anpassas efter de lokala bibliotekens flexibilitet. I Sverige är det två folkbibliotek och nio
akademiska bibliotek som har systemet. (Innovative Interfaces 2002)

����!�����	�

Bibliotekssystemet Public har utvecklats genom ett samarbete mellan IT-kompetensföretaget
Pulsen AB och Borås Stadsbibliotek. Pulsen AB, som startade sin verksamhet 1964, har två
dotterbolag Pulsen Data AB och Pulsen Fastighets AB. Pulsen Data AB utvecklar bland annat
affärssystem för postorderföretag, elektronisk handel, socialtjänst och bibliotek. Utvecklingen
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av Public startade 1987 då Borås Stadsbibliotek tog kontakt med företaget. Stadsbiblioteket
ville datorisera sin verksamhet men ansåg att inget system på marknaden motsvarade deras
behov och krav. Pulsen är ett komplett administrativt system för bibliotek och den publika
delen började användas 1996. Idag finns Public installerat vid ett fyrtiotal bibliotek inom 7
kommuner. (Pulsen 2002)
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Mikromarc WebCat�är ett system som utvecklas av Bibliotekenes IT-senter i Oslo och
distribueras i Sverige av Bibliotekscentrum Sverige AB. Bibliotekscentrum är ett
kunskapsföretag som arbetar med biblioteksdatorisering och informationshantering och där
Mikromarc är huvudprodukten. Företaget ansvarar för bibliotekssystemet på den svenska
marknaden och ingår i den Skandinaviska Mikromarc-gruppen. Mikromarc är ett Windows-
och webbaserat system som till största delen finns i Norden. Den delen som gör det möjligt att
söka i katalogen på Internet heter Webcat eller Websök och har varit i bruk sedan 1998. I
Sverige är det ett tiotal folkbibliotek som använder Mikromarc. Totalt finns Mikromarc
installerat på ca 250 ställen i Sverige, de flesta inom fack- och specialbibliotek som till
exempel domstolsbibliotek och sjukhusbibliotek.(Bibliotekscentrum 2002)
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De fem biblioteken som var och ett använder, och således i denna undersökning är
representant för, ett av bibliotekssystemens OPAC presenteras i detta kapitel. Uppgifterna
kommer från frågor som besvarats via e-post antingen av systemansvarig eller av chefen på
biblioteket i fråga.
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Ronneby bibliotek har systemet BOOK-IT som sitt kompletta bibliotekssystem. Den publika
delen OPAC 2.0 installerades i juni år 2000. Innan BOOK-IT installerades hade de
föregångaren BTJ 2000 och efter att ha jämfört BOOK-IT med övriga system ansåg de att det
var det systemet de ville ha. De hade ingen skriven kravspecifikation utan undersökte de
funktioner som de hade behov av och gjorde flera studiebesök innan de tog sitt beslut. Det har
gjorts flera uppgraderingar sedan installationen. På Ronneby bibliotek görs inte egna
ändringar eller tillägg i OPAC 2.0 men de har själva valt vissa funktioner som bland annat att
länka till deras egen länkkatalog. De är i stort sett nöjda med sitt system även om det finns
vissa funktioner som kan förbättras.
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Stadsbiblioteket i Mölndal har Libra III som sitt kompletta bibliotekssystem. Den publika
delen webb-OPAC installerades i april 2001 eftersom det var först då som de fick en egen
Internetserver. Libra III webb-OPAC valdes utifrån att de redan hade Libra III som komplett
bibliotekssystem och de hade således ingen specifik kravspecifikation för OPAC. Webb-
OPAC uppgraderas då och då och den senaste uppgraderingen gjordes i mars 2002. På
Mölndals Stadsbibliotek görs en del egna ändringar och tillägg i webb-OPAC. Det är både
kosmetiska och innehållsliga ändringar som har gjorts, några exempel är att hjälpsidorna är
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helt omskrivna, det har rensats bland sökmöjligheterna, presentationen av resultatet har gjorts
om så att det visas i en enkel lista och sorteras kronologiskt och dessutom har utförlig
kataloginformation redigerats och onödig information tagits bort. Biblioteket har själva valt,
inom givna ramar, bland de funktioner som systemet erbjuder och som de ville ha. På det
stora hela är biblioteket nöjda med systemet förutom att det levereras i en råversion som anses
vara dåligt designad och något rörig. De anser inte att Axiell AB är speciellt lyhörda för
synpunkter från biblioteken och att det saknas en referensgrupp när de utvecklar systemen.
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Malmö Stadsbibliotek har INNOPAC Millenium som komplett bibliotekssystem. Den publika
delen installerades 1999 och kallas Malin. Systemet valdes för att det var ett stort och flexibelt
system som hade många utvecklingsmöjligheter. Biblioteket tittade på lite olika system innan
de bestämde sig och i kravspecifikationen fanns bland annat att systemet skulle fungera med
en stor cirkulation på många bibliotek och att det skulle finnas andra moduler som förvärv,
fjärrlån och periodika med mera. Uppgraderingar av systemet har gjorts flera gånger. Varje år
sker en stor uppgradering och ytterligare två till tre mindre däremellan. Malmö Stadsbibliotek
är nöjda med sitt system.
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Borås Stadsbibliotek har Public som komplett bibliotekssystem och den publika delen
installerades 1996. Systemet utvecklades på initiativ av dem på biblioteket och tillsammans
med företaget Pulsen. Anledningen till detta var att de ville ha ett lokalt system och vid tiden,
slutet på 80-talet, fanns inga lokala system för större bibliotek i drift. Efter ett antal
studiebesök och studerande av offerter från samtliga aktörer på den svenska marknaden
beslutade de sig för att välja Pulsen. Företaget valdes på grund av att de var kompetenta, även
om de inte hade tidigare erfarenhet av bibliotek, och lyhörda för vad biblioteket ville ha samt
att biblioteket fick vara med under hela utvecklingsarbetet. Den kravspecifikationen de hade
var omfattande och innehöll alla rutiner rörande cirkulation, kravverksamhet, statistik, förvärv
och katalog. Det sker en kontinuerlig uppgradering av systemet flera gånger varje år och
Stadsbiblioteket i Borås är nöjda med sitt system.
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Biblioteket i Boxholm har Mikromarc som komplett bibliotekssystem. Biblioteket brann ned i
april 1995 cirka en månad efter installationen av systemet. Det nybyggda biblioteket invigdes
den 16 maj 1997 och då gjordes installationerna på nytt. De valde Mikromarc på grund av
kostnadsskäl och WebCat som en del av det. Det fanns en kravspecifikation som följde
Motala biblioteks upphandling och därmed påverkades deras val av Motalas. Uppgraderingar
av systemet har gjorts minst fem gånger. På Boxholms bibliotek görs inga andra anpassningar
för lokala behov än de som samtliga bibliotek har som valmöjligheter. De har själva inte valt
vilka av de funktioner som Mikromarc WebCat kan erbjuda som de vill ha eller inte ha i sin
katalog. Boxholms bibliotek är nöjda med sitt system och är medvetna om att det finns mer att
ta ut ur det men som de ännu inte behärskar. Mikromarc passar ett litet bibliotek och är
flexibelt och anpassningsbart.
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4. PRESENTATION AV RESULTAT

Detta kapitel presenterar resultaten från de båda undersökningarna. I kapitel 4.1 redogörs för
den första studien om bibliotekssystemen erbjuder samma funktioner och möjligheter som
Amazon.com eller inte. Kapitel 4.2 visar den andra studien om skillnader och likheter mellan
Amazon.com och de fem bibliotekskatalogerna.
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Den första undersökningens resultat presenteras i detta kapitel. De tretton frågorna är indelade
i fyra kategorier som redovisas var för sig med en sammanställning av resultaten. De resultat
och slutsatser som undersökningen visar på kommer att diskuteras i kapitel 5 tillsammans med
resultatet av den andra studien. Om ingen källhänvisning anges innebär det att informationen
är hämtad från respektive systemleverantörers och Amazon.com´s webbplatser.

Till undersökningen valdes fem bibliotekssystem ut och det som undersöks är den publika
delen av dem, det vill säga OPAC. Undersökningen gjordes som en observerande studie dels
av de demoversioner som finns på leverantörernas hemsidor och med kompletterande
information från hemsidorna och dels med studier av OPAC på bibliotek som har systemet.
Detta gjordes mellan 2002-04-12 och 2002-04-30. Vid oklarheter har några av
systemleverantörerna kontaktats via e-post.
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I detta kapitel redovisas resultaten från frågorna 1-4 som undersöker om olika sökmöjligheter
finns i systemen eller inte samt om träfflistan är sorterbar.
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Det är skillnad på vilka behov användaren har för sina sökningar och katalogerna kan därför
erbjuda enkel och avancerad sökning. Enkel sökning är sökning på valfritt ord i ett sökfält
som inte är riktad mot något specifikt fält i katalogposten. Avancerad sökning erbjuder
sökning i fält som är specifika för en viss sökning som titelfält, författarfält och så vidare. Det
kan även innebära ytterligare specifika sökningar som ISBN och förlag. På Amazon.com kan
användaren söka i ett sökfält eller genom att klicka på #
���� få fram ett formulär för
avancerad sökning.
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En speciell avdelning för skönlitteratur innebär att de funktioner och möjligheter som finns
där är speciellt anpassade för sökning på skönlitteratur. När användaren gör sökningar där
sker sökningen endast bland skönlitterära titlar. På Amazon.com kan användaren genom
ikonen ��	
��	��
�.����	��� begränsa sina sökningar i en avdelning som bara innehåller
skönlitteratur. Där finns ett sökfält där sökning endast sker inom detta område.
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Detta innebär att användaren inte själv behöver formulera ett sökbehov i termer utan genom
länkar kan navigera sig fram i katalogen. På Amazon.com kan användaren genom ��	
��	��

.�%��	��� klicka på "
��
����	��� och sedan genom browsing navigera sig fram genom
hierarkiskt indelade kategorier.
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Funktionen innebär att användaren själv kan välja hur resultatlistan ska sorteras. På
Amazon.com är resultatlistan sorterbar efter vissa kriterier som finns i anslutning till listan
och kan ändras när som helst.

Tabell 1. Sökmöjligheter som systemen erbjuder eller inte och om träfflistan är sorterbar.

Samtliga system erbjuder både enkel och avancerad sökning men det är skillnad på hur de gör
det. I BOOK-IT OPAC 2.0, Libra III webb-OPAC och Mikromarc WebCat kan användaren
själv välja om han/hon vill göra en enkel eller avancerad sökning och på så vis få olika
formulär för respektive sökmöjlighet. I INNOPAC Millenium finns inget formulär för
samtliga fält utan de specifika fälten är uppdelade var för sig. I Public finns ett färdigt
formulär på första sidan där användaren kan välja att söka i fältet för valfria sökord eller i de
specifika fälten. I detta system görs inte valet mellan enkel och avancerad sökning.
Inget av systemen erbjuder en egen avdelning för sökning bland endast skönlitterära böcker.
Det finns ändå viss möjlighet i systemen att söka på skönlitterära böcker. I BOOK-IT OPAC
2.0 och Libra III webb-OPAC kan inställningar göras för sökning inom skönlitteratur. I
INNOPAC Millenium, Public och Mikromarc WebCat kan genom en kombination mellan
antingen klassifikationskod eller ämnesord och övriga termer tillåta sökningar bland
skönlitterära böcker. En kombination mellan skönlitteratur som ämnesord och en annan
sökterm innebär att även faktaböcker med skönlitteratur som ämnesord återvinns.
Fyra av systemen erbjuder inte browsing mellan olika genrer utan ett sökord måste alltid
skrivas in. Mikromarc WebCat har däremot genom 2��
3������ alfabetiska listor för till
exempel 4��
 där det går att söka sig genom genrer och ämnen som finns i katalogen samt se
hur många dokument som har en viss term. Varje ord är klickbart och länkat till en träfflista
med titlarna som har ämnesordet. Libra III webb-OPAC har ett index som kan tas fram genom
4��
���������� men här måste ett sökord skrivas in för att listan ska visas.
I alla system utom Public finns möjlighet att sortera resultatlistan. För att göra det i BOOK-IT
OPAC 2.0 måste användaren gå till 2��	�������� eller %��	
������� för att ändra sortering.
Libra III webb-OPAC erbjuder detta redan vid sökfälten. I INNOPAC Millenium kan listan
sorteras efter att sökningen har utförts och då genom 5
�����6#��	
�� och i Mikromarc
WebCat måste användaren göra en avancerad sökning för att kunna ändra sorteringen av
träffar.

!�����(�����
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I detta kapitel visas resultaten till frågorna 5-7 som redogör för om vissa funktioner går att
koppla till katalogposten eller inte.

Fråga BOOK-IT
OPAC 2.0

Libra III
OPAC

INNOPAC
Millenium

Public   Mikromarc
  WebCat

1. Går det att göra både enkel och avancerad sökning efter böcker? Ja Ja Ja Ja Ja
2. Finns det en speciell avdelning för sökning bland endast
skönlitterära böcker?

Nej Nej Nej Nej Nej

3. Finns det möjlighet till browsing genom olika genrer? Nej Nej Nej Nej Ja
4. Kan listan på träffar sorteras efter olika kriterier? Ja Ja Ja Nej Ja
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Denna funktion innebär att när en katalogpost tagits fram är författarnamnet länkat till en
träfflista som visar alla titlar som biblioteket har i sitt bestånd av författaren. Detta för att inte
behöva gå tillbaka till sökfälten och skriva in namnet för att få fram träfflistan. På
Amazon.com är författarnamnet i katalogposten klickbart och länkat till en lista på samtliga
titlar skrivna av författaren som finns i databasen.
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Denna funktion innebär att när en katalogpost tagits fram är ämnesorden länkade och det går
att söka vidare med hjälp av de ämnesord som finns kopplat till den aktuella titeln. Detta
betyder att en träfflista med samtliga titlar som har ämnesordet visas och användaren behöver
inte gå tillbaka till ett sökfält och skriva in termen för att få fram träfflistan. På Amazon.com
finns länkar på hierarkiskt uppdelade ämnen för vidare sökning på liknande böcker och
länkarna kan se ut som #���
�	�9�:�����
�9�%��	�� &�%�	����	���.�"���	. Användaren kan
även klicka för vissa eller alla av de ämnesord som finns till titeln och på så vis söka vidare på
andra titlar som matchar de kriterierna.
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Funktionen är till för att ge en inblick i innehållet av boken genom att visa hur omslaget ser ut
och även tillåta att användaren kan läsa baksidestexten. Detta för att tillföra katalogen mer
information än vad den bibliografiska informationen kan tillhandahålla. På Amazon.com finns
omslagsbild till samtliga titlar. Baksidestext och även vissa kapitel från titeln i fråga finns ofta
men inte alltid.

Tabell 3. Om vissa funktioner finns i katalogposten eller inte.

I samtliga system kan både författarnamnet och ämnesorden länkas till dels en lista med alla
titlar som bibliotekets kollektion erbjuder av författaren i fråga och dels på andra titlar som
har samma ämnesord.
Till alla system går det att koppla ytterligare information till katalogposten som till exempel
omslagsbild och baksidestext. BOOK-IT OPAC 2.0 kallar sin funktion för mervärden och
användaren får fram informationen genom att klicka på en länk i katalogposten. Libra III
webb-OPAC som precis har utvecklat denna funktion och håller på att distribuera den
fungerar på ungefär samma sätt och biblioteken kan själva använda www-länkar och
hyperlänkar för automatisk vidare sökning. Även i INNOPAC Millenium finns funktionen att
länka till externa webbresurser. Systemet i USA har ett samarbete med företaget Syndetic
solutions för att berika katalogposten med information som omslagsbilder, baksidestexter och
första kapitlen med mera. Men det är upp till varje enskilt bibliotek att välja vad som ska
länkas och vart informationen kommer ifrån. I Mikromarc WebCat kan multimediatillägg
göras och olika dokumentfiler kan kopplas till katalogposten som till exempel bilder, text,
video och internetsidor. De länkade dokumenten visas som miniatyrbilder och genom att
klicka på dem visas hela dokumentet eller bilden. Public medger också denna funktion via
länkar till externa databaser.

Fråga BOOK-IT
OPAC 2.0

Libra III
OPAC

INNOPAC
Millenium

Public Mikromarc
WebCat

5.Kan författarnamnet länkas till en lista på samtliga titlar av
författaren?

Ja Ja Ja Ja Ja

6. Kan ämnesorden länkas till en lista på andra titlar med samma
ämnesord?

Ja Ja Ja Ja Ja

7. Kan omslagsbild och baksidestext kopplas till katalogposten? Ja Ja Ja Ja Ja
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I detta kapitel redovisas frågorna 8-10 som undersöker om olika tjänster för
rekommendationer och lästips finns eller inte i systemen.
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Denna funktion utförs genom att utifrån information om tidigare köp/lån utveckla en profil av
användaren. Sedan försöker systemet matcha ihop användare som verkar ha liknande
intressen och erbjuder respektive användare titlar som andra inom samma intressegrupp
köpt/lånat. Amazon.com använder denna teknik för att ge personliga rekommendationer och
dessutom för att i katalogposten erbjuda länkar till andra titlar som personer köpt i samband
med den aktuella.
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En sådan funktion innebär att det i katalogposten finns länkar till liknande böcker i
bibliotekets bestånd och på så vis underlättar för användaren som, förutom att söka vidare på
enstaka ämnesord, kan få en bok som liknar den aktuella till innehållet. Amazon.com har till
varje katalogpost ett antal på max fem titlar som kunder som köpt den aktuella titeln också
köpt. Användaren kan också som påpekats i fråga 6 klicka för samtliga ämnesord som är
kopplade till titeln och på så vis få fram liknande titlar.
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Detta kan vara recensioner som skrivits av professionella eller av användare och är till för att
ge användaren en inblick i vad boken i fråga handlar om. Amazon.com har recensioner
skrivna både av professionella och av användare.

Tabell 4. Om tjänster för rekommendationer och lästips kan finnas eller inte?

Det är bara INNOPAC Millenium som tillåter collaborative filtering i systemet.
I samtliga system går det att på samma sätt som genom länkar som finns för till exempel
författarnamn och ämnesord att söka sig från en titel till andra liknande titlar.
Det går också att i alla system, som redan beskrivits i kapitel 4.1.2, koppla mervärden eller
webbresurser till katalogen vilket även kan innebära recensioner. Libra III webb-OPAC
tillåter också att biblioteket länkar från någon annan av bibliotekets webbsidor direkt till
katalogsökning och katalogposter vilket kan innebära till exempel recensioner.

!���!����)��������&���	
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Här redovisas frågorna 11-13 som tar upp om användaren har vissa möjligheter för ett
samspel mellan honom/henne och systemet eller inte.

Fråga BOOK-IT
OPAC 2.0

Libra III
OPAC

INNOPAC
Millenium

Public Mikromarc
  WebCat

8. Tillåter systemet collaborative filtering? Nej Nej Ja Nej Nej
9. Kan rekommendationer till liknande titlar göras genom länkar? Ja Ja Ja Ja Ja
10. Kan recensioner finnas till titlarna? Ja Ja Ja Ja Ja
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Detta innebär att användaren får möjlighet att skriva in sina kommentarer och tankar om en
titel och på så vis bli mer delaktig och även kunna påverka innehållet i katalogen.
Amazon.com erbjuder sina användare att själva skriva in recensioner och betygsätta böcker.
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Funktionen innebär att användaren meddelar systemet vilket intresseområde eller vilken
favoritförfattare som han/hon vill att systemet ska bevaka. Användaren får sedan ett
e-postmeddelande när en ny bok inom intresseområdet eller av favoritförfattaren finns
tillgänglig på biblioteket. Amazon.com har tjänsten �������������
�	� som erbjuder sig att
bevaka vissa kategorier och ämnesområden eller en viss författare och meddela användaren
via e-post när någon ny titel finns tillgänglig.
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Varje användare har en egen profil som byggs upp av olika intresseområden och
favoritförfattare. För att hjälpa användaren att finna nya böcker och selektera bort ointressanta
titlar kan en egen sida i katalogen vara ett alternativ. Tillgång till denna sida har endast
användaren själv genom namn och lösenord eller lånekortsnummer och pinkod. På
Amazon.com finns ?����@�
 som är formad dels av den information du själv lämnar om vad
du är intresserad av och dels av inköpen du gjort tidigare. Till denna sida har endast
användaren själv tillgång genom användarnamn och lösenord.

Tabell 5. Om funktioner för interaktion mellan användare och systemet finns eller inte.

Bara ett system erbjuder användarna att skriva recensioner och betygsätta böcker. Det är
Mikromarc WebCat som genom A
��
����
 i navigeringsfältet har gjort det enkelt för
användaren att skriva kommentarer till biblioteket som har systemet.
I systemet INNOPAC Millenium finns möjlighet till funktionen A �A���
����. Det är en
interaktiv tjänst där användaren kan få mer personlig service från systemet och som bland
annat erbjuder användaren att få e-postmeddelande när nya titlar av en viss författare eller
inom ett visst ämnesområde finns tillgängligt på biblioteket. Ingen av de övriga systemen har
denna funktion.
Även vad gäller fråga 13 är INNOPAC Millenium det enda system som tillåter detta genom
A �A���
����� Profilen på användaren formas efter hans/hennes sökhistorik. Användaren kan
också genomföra sökningar, spara dem och återkomma till dem senare. Tillgång till denna
sida har endast användaren själv genom inloggning med användarnamn och lösenord. I A 
A���
���� kan användaren också se sina uppgifter om lån, göra omlån och reservera böcker.
Att se sina egna uppgifter erbjuder även de andra fyra systemen där användaren har tillgång
till informationen och självbetjäningsrutinerna genom inloggning med lånekortsnummer och
pinkod.

Fråga BOOK-IT
OPAC 2.0

Libra III
OPAC

INNOPAC
Millenium

Public Mikromarc
  WebCat

11. Kan användaren skriva egna recensioner eller betygsätta böcker? Nej Nej Nej Nej Ja
12. Kan användaren få e-postmeddelande för nyinkomna böcker
inom ett visst intresseområde eller av en viss författare?

Nej Nej Ja Nej Nej

13. Kan användaren få en egen sida i katalogen som är anpassad till
deras egna intresseområden?

Nej Nej Ja Nej Nej
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Detta kapitel är uppdelat efter de kategorier som ska undersökas i respektive katalog. I varje
underkapitel presenteras vilka funktioner som finns på Amazon.com och i respektive katalog,
och i vissa fall på bibliotekets webbplats, och detta avslutas med en sammanfattning som
jämför vilka likheter och skillnader som finns mellan bibliotekskatalogerna och Amazon.com.
Om ingen källhänvisning anges innebär det att informationen är hämtad från respektive
webbplats på Internet.

Till studien har fem bibliotek valts ut som var och ett är representant för ett av
bibliotekssystemens OPAC som undersöktes i kapitel 4.1. Studien genomfördes som en
granskning av Amazon.com´s webbplats mellan 2002-01-30 och 2002-02-15 och av
bibliotekskatalogerna på Internet mellan 2002-03-20 och 2002-04-30.

!�����<����'����	����

Med grundfunktioner menas de länkar som återkommer på varje sida av
webbplatsen/katalogen och som hjälper användaren att navigera mellan olika funktioner.
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På Amazon.com finns flera avdelningar med olika produkter. Eftersom denna uppsats handlar
om böcker kommer jag inte gå närmare in på de andra produkter som finns att välja på utan
koncentrerar mig på avdelningen 5����. Väl på denna avdelning finns möjlighet att söka
endast inom skönlitteratur genom ��	
��	��
�.����	��� och då denna uppsats betonar sökning
på skönlitteratur går jag vidare till den avdelningen för en redogörelse av grundfunktionerna.
På denna webbplats finns allra överst på alla sidor B�
,����	&�$�������	&�?����������	 och
�
��.  Navigeringsfältet med grundfunktionerna finns således näst överst på sidan. De
kategorier som finns är #
����&�5��,�
�����
�	&�5
�	�
��
��&�A�����
�&�+������	
�������	�&
C>�����.�'��&�D
,�.�E�
��	
3	������och�E�
���������Dessa grundfunktioner finns även
längst ned på sidan. Mot slutet av sidan finns klickbara textlänkar till $�
�
!��� ��	���,
#������������
	���� och D

���
��� Användaren kan se vilka sidor som nyss använts genom
?�����
�
�	����	�� &�välja att få hemsidan utan grafik på <
3	����  eller gå till början av sidan,
<��������
�
Längst ned finns ��������������
 och '��
�	�� ���������	��
��samt hänvisning till
Amazon.com´s hemsidor i andra länder och övriga funktioner som �
��&�#����������	&�?���
������	&�#
���2	
��&�(>�������
		���&�����	����������� och F���������	����



29

1�����,��	��	����

I denna katalog finns navigeringsfältet med grundfunktionerna till vänster på sidan. De
kategorier som finns är #�����& E	�����������& 2��	��������, C3	
���������, A���
����	�,
'���������	
�&�2�����������&���		
��	�����	��, �����	� och �������En del av dessa har även
dolda underrubriker som framträder vid klickning på respektive länk. E	����������� har
2��
3������&�%��	
������� och �����
����������, 2��	�������� har #	������ och D����	���,
C3	
��������� har ������ och 5�����	
����	���
�, Minneslista�har B��� och #�����, '���
�����	
� har '�������&�'�����
�
���	���
�&�4�����@��>��� och ���
�������	
����. Längst
ned i vänsterspalten finns tre flaggor, den svenska, engelska och danska, som används för att
ändra språket i katalogen.
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I denna katalog finns navigeringsfältet med grundfunktionerna till vänster på sidan. Den första
kategorin är ”Sök i katalogen”�med underrubrikerna B������������� och �����
����������.
Sedan finns ”Övrigt” med underrubrikerna�A���
����	��och �����. Den sista kategorin är
”Länkar” som tillhandahåller just det till 5�����	
�
	���
�����, ������	���, 1�����
�&
5�����	
���
&�#�
��������
�����och B��	��
�����������	
����	���
��
Överst och nederst på sidan finns Mölndals kommuns vapensymbol som länkar till
kommunens hemsida. Överst finns även en direktlänk till Kultur och bibliotek i Mölndal.
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På första sidan finns en allmän introduktion med ett navigeringsfält till vänster som visar
kategorierna A
��
����
�����
>���	�&�<������
�&�5����.�E��&�<��������.�<�������	
�&
A�����.�#���
��		
��	��&�2��������
�	����6�
�
��
��&�C�
�	������������
�&�2�����������&
D ������
�&���&����
�G&�+���
������
�	��
�����&�A�����#	���������	
����
�����&
#��������9�	���������		���		����		���������	���� På första sidan finns även länkar till de
sökfunktioner som själva katalogen har som grundfunktioner.
I själva katalogen, som visas på bilden, finns navigeringsfältet med grundfunktionerna till
vänster på sidan. De kategorier som finns är B�������������&�%����		��
&�<�	
�&�%����		��
����
<�	
�&�4��
����&�� �����	�&�1���������	���&�#	����������
�&�'�������&�%�������&�5�������&
2������	��������
�	����6�
�
��
�� och #��������9�	���������		���		����		���������	����
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Det finns två möjligheter att söka i katalogen i Borås. Dels genom den vanliga katalogen som
endast tillåter katalogsökning och dels genom Stadsbibliotekets Internettjänst där användaren
måste ha lånekort och pinkod för att komma in. På första sidan i den vanliga katalogen
kommer sökfältet direkt upp. Det finns således inga grundfunktioner i katalogen som följer
med på varje sida. Den enda länk som finns på varje sida är H	
��	����#	���������	
�
	�som är
placerad längst ned i vänstra hörnet.
På Stadsbibliotekets Internettjänst, som visas på bilden, finns navigeringsfältet med
grundfunktionerna överst på sidan. De kategorier som finns är #�������	���&�A�������&�A���
�
�	��������&�5 	��@��>��� och �����	�.
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I denna katalog finns navigeringsfältet med grundfunktionerna överst på sidan. De
kategorierna som finns är �
�&�#��&�A
��
����
 och �����. Samtliga av dessa har en ikon
som ska representerar texten.

�&&��'����	�
=�Det som skiljer Amazon.com, Borås Internettjänst och Boxholm från de
andra bibliotekskatalogerna angående navigeringsfältet är att de har grundfunktionerna överst,
Amazon.com har dem även nederst på sidan, medan övriga bibliotekskataloger har fältet till
vänster.
Samtliga kataloger, Borås endast genom Internettjänst, har länkar till de olika sökmöjligheter
som användaren kan välja på men det är skillnad på hur många. Amazon.com, Ronneby och
Mölndal erbjuder enkel och avancerad sökning och sedan erbjuder Amazon.com även sökning
genom browsing. Malmö är den som har flest med åtta ingångar till olika sökfält medan Borås
Internettjänst och Boxholm har en länk för sökning. Borås Internettjänst har endast ett
formulär medan Boxholm visar med ikonen #���tre ingångar att välja mellan vid själva
sökfälten.
Det finns vissa funktioner som är någorlunda likadana mellan Amazon.com och några av
bibliotekskatalogerna. Amazon.com erbjuder B�
,����	 där användaren kan se vilka titlar
han/hon lagt i kundvagnen och Ronneby och Mölndal har funktionen A���
����	� där
användaren kan spara intressanta titlar.
För att se personliga uppgifter finns ?����������	 på Amazon.com och detta erbjuder tre av
bibliotekskataloger med varierande rubriker. Ronneby har '���������	
�, Malmö har '���
����och Borås Internettjänst har delat upp uppgifter om lån och uppgifter om beställning.
Övriga bibliotekskataloger har inte denna tjänst.
Länkar till den allra första startsidan på webbplatsen har Amazon.com genom ����������
���
, Mölndal genom 5�����	
�
	���
����� och Borås genom Åter�	����#	���������	
�
	�
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Länkar till den första sidan i katalogen har Malmö genom 5��������och Boxholm genom
�
�. Ronneby har ingen länk vare sig till bibliotekets hemsida eller till början av katalogen.
Det optimala är naturligtvis att ha både länk till första sidan på webbplatsen och första sidan i
katalogen men det har varken Amazon.com eller någon av katalogerna. Malmö har i och för
sig en länk till Stadsbibliotekets hemsida på den allra första sidan i katalogen men det är ingen
grundfunktion som finns på varje sida.
Alla kataloger inklusive Amazon.com har en länk till hjälpsidor. Borås har det i den vanliga
katalogen men inte på Internettjänst.
Sedan skiljer sig grundfunktionerna med Amazon.com som kommersiell handelsplats mot
biblioteken som icke-kommersiella. Amazon.com har länkar till bland annat använda böcker
och hur böckerna skickas medan Ronneby och Mölndal till exempel har länkar till andra
områden inom biblioteksvärlden.

!�������&���	
������
���&����')��

I detta kapitel redovisas de möjligheter användaren har att själv skriva in sina söktermer,
vilket oftast innefattar vilka sökfält som finns och funktioner som finns i samband med dem.
Här visas också om det finns möjlighet att söka på endast skönlitterära titlar.

�&�7�����&
På de flesta sidor finns ett enkelt sökfält för sökning på valfria sökord. Där kan ett eller flera
sökord skrivas in i vilken kombination som helst och sökningen är inte riktad mot något
speciellt fält. För att göra en avancerad sökning kan användaren klicka på #
�����i
navigeringsfältet och då få fram ett färdigt formulär med flera sökfält. Minst ett fält måste
fyllas i men ju fler fält som fylls i desto smalare blir sökningen. Det finns fält för författare,
titel, ämne, ISBN och förlag. I fältet för författare kan sökning ske genom förnamn/initialer
och efternamn, början av efternamn eller det exakta namnet. För titel kan sökning ske genom
ord i titeln, början av ord i titeln eller den exakta titeln. I ämnesfältet kan sökning göras på
ämnesord, början på ämnen eller början på ämnesord. Sökningen kan göras smalare genom
fyra rullgardinsmenyer för sökning efter format, ålder på läsaren, språk och
publikationsdatum. Användaren kan också välja att endast söka på begagnade böcker.
Sökresultaten kan sorteras efter mest tillgänglig, bäst säljande, pris, publikationsdatum,
alfabetiskt ordnad efter författarnamn eller på kategori.

Funktionen @�,
��#
���� innebär att användaren skickar svåra frågor direkt till Amazon.com
genom att själv skriva in vilken kombination som helst av författare, titel, ämne, nyckelord,
förlag, språk, publikationsdatum och/eller ISBN. Genom booleska operatorer och parenteser
kan sökningen specificeras ytterligare. För att underlätta sökningen finns det exempel på olika
söksträngar som kan göras.

På denna webbplats kan sökning på endast skönlitterära böcker göras genom avdelningen
��	
��	��
�.����	��� där det finns ett eget sökfält för sökning inom det specifika området.

1�����,��	��	����
På den första sidan som visas i katalogen finns ett enkelt sökfält för sökning på valfria sökord.
Där kan ett eller flera sökord skrivas in i vilken kombination som helst och sökningen är inte
riktad mot något speciellt fält. Sökningen sker på exakt de orden som användaren skriver in
och om flera sökord skrivs in måste alla finnas med för att ett dokument ska återvinnas. Det
finns möjlighet till maskering och trunkering vid sökning på valfria sökord. För att göra en
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avancerad sökning kan användaren klicka på E	����������� och då få fram ytterligare tre
olika sökmöjligheter. Genom 2��
3������ finns ett sökfält där val i en rullgardinsmeny kan
göras för sökning på upphovsman, titel, ämnesord, klassifikation eller serie. Genom
%��	
������� finns ett sökfält där användaren väljer att söka i alla fält eller specifikt på
författare, titel, ämnesord, ISBN/ISSN eller klassifikation. Där kan en kombination av en
sökfråga och inställning göras. Användaren kan välja om sökningen ska göras på exakt fras,
alla ord eller något av orden. Sökningen kan göras smalare genom att välja biblioteksenhet,
placering, medietyp, språk, vuxen/barn, publikationstyp, år eller träffsortering. Trunkering
sker automatiskt och användaren kan i en rullgardinsmeny ange hur många tecken som ska
trunkeras, även siffran noll finns om ingen trunkering ska göras. Genom �����
����������
finns ett eller flera sökfält beroende om användare klickar för de booleska operatorerna OCH
eller INTE. Sökningen kan även här göras smalare genom samma inställningar som kan göras
under %��	
��������

För sökning på skönlitteratur går det att genom 2��	���������och ”Ställ in” välja placering
”Skönlitteratur”. Det går också att söka på klassifikation i kombination med en annan term.

0�������������	��	����
På den första sidan som visas i katalogen finns ett enkelt sökfält för sökning på B������
������. Där kan ett eller flera sökord skrivas in i vilken kombination som helst och sökningen
är inte riktat mot något speciellt fält. Sökningen sker på exakt de ord som användaren skriver
in och om flera sökord skrivs in måste alla finnas med för ett dokument ska återvinnas. Det
finns möjlighet till maskering och trunkering vid sökning på valfria sökord. För att göra en
avancerad sökning kan användaren klicka på �����
�����������och då få fram tre fält där
olika sökbegrepp kan kombineras med hjälp av booleska operatorer som OCH, INTE, samt
ELLER. I de tre fälten kan efter ett val i rullgardinsmenyer sökningar göras på antingen titel,
författare, fritext, ämnesord, ämneskod, placering, originaltitel, serie, musikalietyp,
institution/kongress eller ISBN/ISSN. Sökningen kan göras smalare genom att utgivningsår
anges och i rullgardinsmenyer finns möjlighet för filtersökning på språk, media, avdelningar
och enheter.  Sökresultaten kan sorteras efter författare, titel, utgivningsår eller placering.

För sökning på skönlitteratur går det att skriva in ämneskoden Hc och trunkera och kombinera
detta med andra termer.

0��&�������	��	����
I denna katalog kan användaren välja att söka på flera olika sätt. Det finns B�������������&
%����		��
&�<�	
�&�%����		��
�����<�	
�&�4��
����&�� �����	�&�1���������	����och
#	����������
��där samtliga har ett sökfält och för att underlätta sökningen finns exempel
på hur sökningen kan utföras. För sökning på B������������� kan ett eller flera sökord skrivas
in i vilken kombination som helst och sökningen är inte riktad mot något speciellt fält. Det
finns möjlighet till trunkering samt att använda booleska operatorer som AND, OR och NOT
vid sökning på valfria sökord. För sökning på %����		��
 ska efternamn på författaren skrivas
först och för sökning på <�	
� ska hela titeln eller början av den skrivas in, början måste dock
alltid vara rätt. För sökning på både %����		��
�.�<�	
��görs som ovan och sökningen
kombineras genom två sökfält. För sökning på 4��
���� ska hela ämnesordet eller början av
det skrivas in. För sökning på 1���������	����eller #	����������
� ska dessa skrivas in i
respektive fält. Sökningen kan göras smalare efter att en sökning genomförts. Genom
5
�����6#��	
�� kan inställningar göras för utgivningsår, materialtyp, språk, förlag och
bibliotek. Det finns ytterligare ett sökfält där det går att skriva in ett speciellt ord som ska
finnas i titeln, författarens namn eller som ämnesord. Sökresultaten kan sorteras efter årtal.
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För sökning på skönlitteratur går det att skriva in hyllsignum eller skönlitteratur som
ämnesord och kombinera det med andra termer.

+��/�������	��	����
På den första sidan som visas i katalogen finns ett färdigt formulär med fem sökfält och
därmed samtliga sökmöjligheter. De fem sökfälten består av <�	
�6������	�	
�&
%����		��
6E�����&�1���������	���&�H�	���och B�������������. För att underlätta sökningen är
respektive fält, förutom <�	
�6��� ��	�	
�, länkat till en hjälpsida. För sökning på B�������������
kan ett eller flera ord skrivas in i vilken kombination som helst och sökningen sker inte i
något speciellt fält. Det finns möjlighet att använda den booleska operatorn OCH vid sökning
på valfria ord. För sökning på <�	
�6������	�	
� kan hela titeln eller delar av den skrivas in. För
sökning på 1���������	��� ska denna skrivas in och för att underlätta sökningen finns en länk
till en lista på klassifikationskoderna och förklaring vad de betyder. Vid klickande på en kod
läggs den automatiskt till i fältet för sökning. För sökning på H�	�� skrivs ett sådant in.
Hjälpsidan rekommenderar att sökning på en speciell bok sker genom <�	
�6������	�	
� och det
går även att kombinera sökningen genom att söka i flera fält men sökningen blir då ”tyngre”
och tar längre tid. Sökningen kan göras smalare genom att i en rullgardinsmeny välja vilket
bibliotek som sökningen ska ske på.

För sökning på skönlitteratur går det att skriva in klassifikationen och kombinera med andra
termer.

+�4���&���	��	����
På den första sidan som visas i katalogen finns fem sökfält för C��
��������. Där kan
sökning göras genom %��	
3	������&�<�	
�&�%����		��
&�4��
 och H�. För sökning på
%��	
3	������ kan ett eller flera ord skrivas in i vilken kombination som helst och sökningen
sker inte i något speciellt fält. För sökning på <�	
�&�%����		��
&�4��
�och�H� sker sökningen i
specifika fält. Det finns möjlighet till trunkering och maskering i samtliga fält annars görs en
automatisk högertrunkering på alla ord vid enkel sökning. Om flera ord skrivs in i ett sökfält
antas den booleska operatorn OCH automatiskt emellan och alla ord måste därför förekomma
för att ett dokument ska återvinnas. Detta gäller samtliga fält förutom H��där den booleska
operatorn ELLER automatiskt antas. För att göra en mer avancerad sökning kan användaren
klicka på �����
���������� där det finns möjlighet att i rullgardinsmenyer välja om
trunkering ska ske med automatisk högertrunkering eller om användaren själv trunkerar och
om kombinationerna ska ske med de booleska operatorerna OCH eller ELLER. Det finns fem
sökingångar där användaren kan skriva in ett ord eller flera i varje fält. Om sökningen skrivs
med enstaka ord görs sökningen på vart och ett av orden med den booleska operatorn som
användaren väljer men om sökningen skrivs som en fras görs sökningen på hela frasen i den
ordning som användaren skrivit in den. Till vart och ett av de fem fälten får användaren välja
vilket fält ordet ska sökas i och det finns fjorton alternativ: fritext, författare,
hyllsignum/hylla, klassifikation, materialkod, målgrupp, ord i författare, ord i serie, ord i titel,
ord i ämne, serie, titel, utgivningsår och ämne. För sökning på 2��
3������ har användaren
möjlighet att i rullgardinsmenyer välja hur många träffar per sida som ska visas samt vilket
index som användaren vill söka i. Det finns ett sökfält där en bokstav eller ordstam kan
skrivas in för förflyttning i index. De olika index som finns att välja på är samma som de
fjorton alternativ som avancerad sökning erbjuder. Efter val av fält och inskrivning av sökord
visas en lista på ord som finns i katalogen i det valda fältet samt hur många dokument som
innehåller termen. Varje ord länkat till en träfflista på de dokument som innehåller termen.
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Sökningen kan göras ännu smalare genom att i en rullgardinsmeny välja vilken katalog som
sökningen ska ske i. Sökresultaten kan sorteras efter standard, titel eller författare.

För sökning på skönlitteratur går det att skriva in hyllplacering i kombination med andra
termer. Det finns även genreindelningar till hyllplacering som deckare och fantasy så samtliga
skönlitterära böcker går inte att söka på genom hyllplacering. Det går att söka på
klassifikation H och trunkera och kombinera det med andra termer.

�&&��'����	�
=�Amazon.com och samtliga bibliotekskataloger erbjuder ett sökfält där ett
eller flera valfria sökord kan skrivas in och som inte är riktat mot något speciellt fält.
Om användaren väljer att göra en avancerad sökning på Amazon.com kommer ett färdigt
formulär med alla de olika fälten upp, detsamma gäller Ronneby, Mölndal, Borås och
Boxholm. Men i Malmö är de olika fälten uppdelade till olika sidor.
Amazon.com och samtliga kataloger tillåter på ett eller annat sätt att sökningen begränsas. På
Amazon.com, Mölndal och Boxholm tillåts att begränsningar görs innan sökningen medan i
Malmö kan det bara göras efter att sökningen genomförts. Borås tillåter bara begränsning
genom val av bibliotek som sökningen ska genomföras i. Denna begränsning finns även i
övriga kataloger förutom Amazon.com som bara har en enhet att söka i.
Amazon.com, Ronneby, Mölndal och Boxholm tillåter sortering av resultaten efter flera
kriterier medan Malmö endast har ett. Borås har inte funktionen över huvud taget.
Det är endast på Amazon.com som det finns en egen avdelning för sökning på skönlitteratur. I
bibliotekskatalogerna finns dock vissa möjligheter för sökning på skönlitteratur. I Ronneby
kan inställningar göras på avdelningen skönlitteratur men detta medför att titlar som lagts in
som deckare eller science fiction inte kommer med.  Malmö har ordet skönlitteratur inlagt
som ämnesord och det är på så vis sökbart, men det går inte att begränsa sökningarna så att de
enbart görs bland skönlitterära titlar då även facklitteratur med skönlitteratur som ämnesord
återvinns. I samtliga kataloger kan sökning ske i kombination med klassifikation för
skönlitteratur.
Ytterligare en söktjänst finns på Amazon.com och det är @�,
���
���� där användaren kan
skicka komplicerade frågor till företaget. En liknande tjänst har Boxholm som genom
A
��
����
 låter användaren skicka frågor till biblioteket.

!�������&���	
������
���&����2�	�


Under detta kapitel finns de sökmöjligheter som användaren har utan att själv skriva in
söktermer. Detta kan till exempel användas när användaren inte vet exakt vad han/hon letar
efter och vilka möjligheter som då finns att klicka sig fram genom katalogen. Det kan
användas för att leta efter böcker inom en viss genre eller ämne.

�&�7�����&
Genom 5��,�
�����
�	 på Amazon.com får användaren förutom länkar till bästsäljare och
Oprah Winfreys bokklubb med mera en lista på 31 kategorier av böcker. Redan här kan en
viss genre väljas men eftersom det är skönlitteratur jag undersöker går jag direkt till
��	
��	��
�.�%��	��� för att beskriva möjligheterna till browsing för just skönlitteratur.
Inom ��	
��	��
�.�%��	��� finns arton olika kategorier/genrer att välja mellan. Amazon.com
är uppbyggt efter ett hierarkiskt system vilket innebär att var och en av dessa kategorier i sin
tur är uppdelade i mindre och mer specifika ämnen som sedan i sin tur kan vara uppdelade i
ännu mindre områden. Till varje nivå i hierarkin finns en lista av titlar. Det finns även
hänvisningar till bästsäljare, ett urval av nya och kommande titlar, recensioner,
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rekommendationer från kunder och möjlighet att läsa valda delar av en bok med mera.
Användaren kan också klicka sig fram till författarnamn genom en alfabetisk lista. Överst på
varje sida finns hänvisning till inom vilken kategori användaren befinner sig som till exempel
5����>�#���
�	�>���	
��	��
�.�%��	���>�"
��
�%��	����

När en katalogpost tagits fram finns ytterligare möjlighet för browsing. Det går att få fram en
lista på samtliga titlar av den aktuella författaren samt några andra författare som kunder som
köpt den aktuella titeln köpt vid samma tillfälle, och även andra titlar som köpts i samband
med den aktuella titeln. Det finns också möjlighet att klicka sig vidare med hjälp av de
ämnesord som är kopplade till den aktuella titeln.

1�����,��	��	����
Katalogen erbjuder inte browsing från början utan ett sökord måste alltid skrivas in. När en
katalogpost tagits fram finns vissa möjligheter till browsing. Författarnamnet, klassifikation
och ämnesord är klickbara och länkade till en lista dels på samtliga titlar av författaren och
dels på andra titlar som har samma klassifikation eller ämnesord som den aktuella titeln.

0�������������	��	����
Katalogen erbjuder inte browsing från början utan ett sökord måste alltid skrivas in. När en
E	������	�������	� tagits fram finns vissa möjligheter till browsing. Författarnamnet,
ämneskoden och ämnesorden är länkade till en lista dels på samtliga titlar av författaren och
dels på andra titlar som har samma ämneskod eller ämnesord som den aktuella titeln. När ett
ämnesord är klickat på och listan framtagen finns knappen ���	� längst ned på sidan som är
länkat till ämnesordets placering i index. Genom en klickning på knappen visas en alfabetisk
lista där ämnesordet finns och eventuellt om det finns närliggande ord som också kan sökas
på.

0��&�������	��	����
Katalogen erbjuder inte browsing genom ämnen och genrer. Det som erbjuds är listor på nya
böcker där användaren kan se de nyaste skönlitterära böckerna som köpts in och där titlarna är
kopplade till katalogposten. I övrigt måste ett sökord alltid skrivas in. När en katalogpost
tagits fram finns vissa möjligheter till browsing. Författarnamn och ämnesord är länkade till
en lista dels på samtliga titlar av författaren och dels på andra titlar som har samma ämnesord
som den aktuella titeln. Klassifikationskoden är länkad till ett alfabetiskt index på den aktuella
och även närliggande klassifikationskoder som i sin tur är länkade till titlarna som har den
koden.

+��/�������	��	����
Katalogen erbjuder inte browsing från början utan ett sökord måste alltid skrivas in. När en
katalogpost tagits fram finns vissa möjligheter till browsing. Författarnamnet och
klassificeringskoden är länkade till en lista dels på samtliga titlar av författaren och dels på
andra titlar som har samma klassificeringskod som den aktuella titeln. Om en titel ingår i en
serie finns en länk till en lista på samtliga titlar i serien.

+�4���&���	��	����
I denna katalog finns möjlighet till browsing genom 2��
3��������Där visas automatiskt en
alfabetisk lista på ämnen som är länkade till de titlarna som har dem. Det går också att välja
andra fält som författare, ord i serie, ord i titel och så vidare. Listorna visas då alfabetiskt och
det går att bläddra direkt i dem eller skriva in en bokstav i ett sökfält och förflytta sig till
bokstavens placering i listan. Från samtliga ord i index går det att klicka sig vidare till de
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dokument som tilldelats ordet i katalogposten. När en katalogpost tagits fram finns ytterligare
möjligheter till browsing. Författarnamn, översättare, klassifikationskod och ämnesord är
länkade till en lista dels på samtliga titlar av författaren respektive översättaren och dels på
andra titlar som har samma klassifikationskod och ämnesord som den aktuella titeln. Om en
titel ingår i en serie finns en länk till en lista på samtliga titlar i serien.

�&&��'����	�
=�Möjlighet till browsing genom ämnen och genrer finns bara i en
bibliotekskatalog. Det är Boxholm som genom 2��
3�������låter användaren klicka sig
igenom en alfabetisk lista med ämnen och genrer. På Amazon.com kan användaren klicka sig
fram i katalogen genom en hierarki med genrer och få fram titlar som behandlar respektive
område. I resterande bibliotekskataloger måste alltid ett sökord skrivas in i något sökfält.
En förbättring på möjligheterna för browsing i bibliotekskatalogen visar sig när väl
katalogposten tagits fram. Amazon.com och samtliga kataloger har länkar från
författarnamnet till alla titlar av författaren och samtliga utom Borås har länkar från
ämnesorden till titlar med samma ämnesord. Den enda som skiljer sig är Mölndal som har
dessa länkar i E	���������	� och inte i katalogposten. Samtliga bibliotek erbjuder också länkar
från klassifikationen på titeln till samtliga titlar inom ämnet.
Amazon.com har även tips på liknande böcker som är länkade från katalogposten vilket ingen
av bibliotekskatalogerna erbjuder. Borås och Boxholm har däremot länkar om en titel ingår i
en serie till en träfflista med samtliga titlar i serien.
På Amazon.com finns även topplistor som användaren kan bläddra igenom. Den enda
bibliotekskatalog som erbjuder detta är Malmö där det finns listor på nya skönlitterära titlar
som biblioteket köpt in och där titlarna är länkade till respektive katalogpost.
Amazon.com har samtliga författarnamn länkade i en alfabetisk lista vilket även Boxholm har
i 2��
3�������

!���!�(�����
-����������--�,

���

Detta kapitel tar upp hur själva katalogposterna är utformade och vad de innehåller.

�&�7�����&
På Amazon.com anges titeln som rubrik. Därunder står författarens namn som är länkat till en
lista med samtliga titlar av författaren. De bibliografiska uppgifter som finns är vilken
bindning boken har, antal sidor, publiceringsdatum, förlag, ISBN och storlek. Det finns även
länkar till andra bindningar och publikationer av titeln som exempelvis inbunden/pocket,
storstil och kassettbok. Priset på boken och hur lång tid det tar att leverera den anges också.
Det finns en omslagsbild som är klickbar för förstoring. Till de flesta poster finns det
baksidestext, utvalda delar av boken att läsa, recensioner både av professionella och av kunder
samt betyg på boken. Det finns länkar som hänvisar till sidor där användaren själv kan skriva
in recensioner av titeln och betygsätta den. Om boken är ny eller inga recensioner skrivits om
den finns ofta en sammanfattning gjord av Amazon.com. Till vissa titlar finns även en
intervju med författaren.
Efter denna information följer rekommendationer av max fem andra titlar och max fem andra
författare som andra kunder köpt i samband med den aktuella titeln.
Längst ned i katalogposten kan användaren se inom vilka ämnen titeln är placerad och vilka
ämnesord som den blivit tilldelad. Användaren kan söka sig vidare genom att klicka på ämnen
eller kryssa för vissa eller samtliga av ämnesorden för sökning på andra titlar.
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1�����,��	��	����
Den första katalogposten som kommer fram efter val vid träfflistan anger bibliografisk
information som namn, titel och år och det finns en ruta för att lägga titeln till en minneslista.
Sedan visas vilka bibliotek i kommunen som har boken och vart den finns placerad samt om
den finns inne. Det finns en länk till C3
��������� som visar samma placeringslista.
Användaren kan reservera boken vid katalogposten. Det finns länkar till den %���	�&
%��
�
��
&�D��	��och�#��	��katalogposten��Dessutom finns länkar tillbaka till�<�������	� och
utförligare information under <�	
�������Samtliga av dessa länkar finns både överst och nederst
i katalogposten. Under <�	
����� finns utförligare bibliografisk information som namn, titel,
upplaga, ISBN/ISSN, original, hylla, klassifikation, ämnesord samt även där en ruta för att
lägga titeln i en minneslista. Av dessa är namn, klassifikation och ämnesord klickbara för
vidare sökning. Även här finns länkar både överst och nederst i katalogposten till första,
föregående, nästa och sista katalogposten samt till träfflistan och placering.

0�������������	��	����
Under E	��������	������� finns bibliografisk informationen som placering, lokal placering,
författare, titel, original titel, ämneskod, ämnesord, utgivning, upplaga, katalog id, språk,
publikationstyp, mediatyp och årtal. Ingen av den här informationen är klickbar för vidare
sökning. Det finns länkar till katalogposten i Marc-format, om titeln finns inne samt möjlighet
att placera titeln på en minneslista som senare kan skrivas ut.

0��&�������	��	����
Katalogposten visar först bibliografisk information som författare och titel. Under detta visas
vilka bibliotek i kommunen som har boken och var den är placerad samt om den finns inne.
Sedan fortsätter det med övrig bibliografisk information som upplaga, ämnesord, klassning,
översättning, språk och ISBN/ISSN. Av dessa är författarnamn och ämnesord klickbara för
vidare sökning samt vart boken finns placerad. Placeringen är länkad antingen till en
biblioteksavdelning eller en karta på vart boken står på Stadsbiblioteket. Det finns länkar både
överst och nederst i katalogposten till D��	�����	&�H	
��	������������&�#����
�&�5�������&
A��������	&�C3���	
��&�5
�	����&�A������������och A������������. Användare kan i en
rullgardinsmeny se sin sökhistorik som visar i vilket fält sökningen gjorts och på vilka sökord.
Det går också att göra en ny sökning och ändra fält och avgränsa sökningen till en viss
avdelning i katalogen.

+��/�������	��	����
Katalogposten anger titeln som rubrik och visar sedan bibliografisk information som hyllplats,
författare, titel, undertitel, upplaga, år, fortsättningsarbete, klassifikation, ämnesord,
ISBN/ISSN och sambindningslista. Av dessa är författarnamn och klassifikation klickbara för
vidare sökning. Om titeln ingår i en serie anges den första delen i titeln vid fortsättningsarbete
och den är länkad till en träfflista med samtliga titlar i serien. Under detta visas vilka bibliotek
i kommunen som har boken och var den finns placerad samt om den finns inne. Nederst på
sidan finns länkar tillbaka till sökresultat, ny sökning och åter till Stadsbiblioteket.

+�4���&���	��	����
Överst i katalogposten anges med mindre stil information om titeln i sammanfattning med
författare, titel, eventuellt översättare och årtal. Sedan följer bibliografisk information i större
text med hyllplacering, författare, titel, medverkande, katalog, klassning, ämne, serie, år och
anmärkning. Av dessa är författare, medverkande, klassning, ämne och serie klickbara för
vidare sökning. Efter det står vilka bibliotek som har titeln och var den finns placerad samt
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om den finns inne. Längs ned finns länkar till 5
�	�����	�	
�&�A��� och %�����
��������. Full
beskrivning ger informationen i ISBD-format.

�&&��'����	�
= Amazon.com och samtliga bibliotekskataloger har bibliografisk
information i posterna. Amazon.com har titeln som rubrik medan Ronneby och Malmö har
författarnamnet först och Mölndal, Borås och Boxholm har placering först i posten. Generellt
importerar biblioteken sina bibliografiska poster men har möjlighet att själva göra ändringar
så att det passar de lokala behov som finns. Gemensamt har Amazon.com och
bibliotekskatalogerna information om författare, titel och ämnesord, men annars skiljer det sig
åt även mellan bibliotekskatalogerna. Amazon.com har mer uppgifter om den fysiska boken
som antal sidor och storlek medan bibliotekskatalogerna visar klassifikation, vilken hylla
boken är placerad på och vilken upplaga det är. Det finns även länkar från vissa
bibliotekskataloger till marcformat.
Samtliga inklusive Amazon.com har länkar från vissa fält i den bibliografiska posten.
Mölndal har det dock bara från E	���������	� i resultatlistan. Vad som är länkat för vidare
sökning tas upp i kapitel 4.2.3.
Därefter skiljer sig Amazon.com och bibliotekskatalogerna åt då Amazon.com har ytterligare
information i katalogposten. Det finns omslagsbild, baksidestext, utvalda delar av boken att
läsa, recensioner och även intervjuer med författare.
Vissa bibliotekskataloger har underlättat för användaren att ta sig från en katalogpost till en
annan som fanns på träfflistan genom funktionerna D��	� och %��
�
��
��Detta har inte
Amazon.com utan där måste användaren tillbaka till träfflistan för att välja en annan titel.

!���"�1���&&�����	����������)��	-�

Här redovisas de möjligheter som användaren har att få rekommendationer och lästips i
katalogen. Då detta är tjänster som i vissa fall finns på bibliotekens webbplatser är även denna
undersökt och redovisas i detta kapitel.

�&�7�����&
Det första som står på Amazon.com till avdelningen 5���� är ”Sign in to get personalized
recommendations”. Användare måste registrera sig som ny kund för att kunna få personliga
rekommendationer. ?�����	��
 är avdelningen som är designad för dina personliga
rekommendationer och innehåller bland annat ?�����
����
���	����&�D
,����� ���och�<�

��
� ������
�� Under ?�����
����
���	���� får användaren rekommendationer som är
baserade på tidigare köp. De tidigare inköpen jämförs genom funktionen collaborative
filtering (se kap. 4.1.3) med övriga kunder och matchning mellan liknande intressegrupper
görs och utifrån det får användaren rekommendationer på titlar som andra kunder inom
intressegruppen köpt. Rekommendationerna ändras allt eftersom nya inköp görs. Det är
mycket upp till användaren själv hur specifika rekommendationerna ska vara då han/hon kan
gå in och göra ändringar som till exempel vilka av rekommendationerna han/hon gillar och
inte gillar och vilka rekommendationer som inte ska återkomma. Genom :
����
���	���
$����� kan användaren skriva in mer information om sig själv och sina intressen för att hjälpa
Amazon.com att rekommendera böcker. Användaren kan också betygsätta sina tidigare köp
för att göra rekommendationerna personligare samt han/hon har möjlighet att exkludera de
köp som inte ska räknas. Om användaren undrar varför en viss produkt blev rekommenderad
kan han/hon genom att klicka på $� �,���2��
����
��
��	���� få se på vilka inköp och
betygsättningar som Amazon.com använt för att göra rekommendationen. Under D
,����� ��
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får användaren tips på nyutkomna böcker inom de områden som han/hon är intresserad av.
Tjänsten <�
���
� ������
 ska hjälpa kunden att hålla reda på vad han/hon nyss tittat på och
ge tips på liknande titlar. Denna sida ändras allt eftersom användarens browsingbeteende gör
det och för att kunna erbjuda titlar som är mest relevanta för stunden försvinner sidan efter
några dagar.
Till de flesta titlar finns recensioner gjorda av redaktörer på Amazon.com eller författare och
recensioner skrivna av kunder. Om användaren läst en bok som han/hon gillar går det att från
katalogposten få rekommendationer genom köp som andra kunder gjort samtidigt som den
aktuella titeln. Det finns också omslagsbilder och i katalogposterna är författarnamn och
ämnesord klickbara för vidare sökning.
Genom ikonen 5
�	�
��
�� finns listor på till exempel: ”Top 100 bestseller” och ”Not yet
published”. Listan ”Top 100 bestsellers” uppdateras varje timme och de andra ”Top sellers”-
listorna som finns på varje nivå av de olika kategorierna uppdateras dagligen. Ytterligare
listor med rekommendationer är �,����,���
�� med böcker som vunnit priser eller :
����
��������
� för läsecirklar och <�
�:
�����:��� där de böcker som användaren kan läsa
delar av finns uppdelade i olika kategorier.
Amazon.com erbjuder sig genom �������������
�	� att bevaka vissa kategorier och
ämnesområden eller författare som användaren kan vara intresserad av och sedan skicka
meddelande via e-post på nya och kommande titlar. De områden som ska bevakas väljs ut
genom att användaren kryssar för de ämnesområden som han/hon är intresserad och det går
när som helst att gå in och ändra bevakningsområden.
Med "��	�$����� kan användaren få förslag på presenter till speciella tillfällen eller för
speciella personer med olika smak, intressen och ålder.
Förutom detta finns på varje sida ett antal titlar som Amazon.com presenterar för att de är nya
eller speciellt populära för tillfället.

1�����,��	��	����
I bibliotekskatalogen finns grundfunktionen ��		
��	�����	�� där biblioteket har möjlighet att
skriva in topplistor, nyhetslistor och annat. Det enda som finns är dock en lista på
skönlitterära kassettböcker och cd. I själva katalogposten finns lästips genom att
författarnamn, klassifikation och ämnesord är klickbara för vidare sökning. Under
grundfunktionen ������ finns länkar till andra webbsidor som kan vara användbara för
boktips.

Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns boktips genom Open Library. Det är ett
EU-projekt (EQUAL) som erbjuder ett system som ger användaren möjlighet att hitta
skönlitteratur inom ett antal ämnesområden. Där finns 5��������
����&�5��������
� och
5��	���. Genom 5��������
� kan användaren få hjälp att hitta skönlitteratur på Ronneby
bibliotek. Användaren kan välja svårighetsgrad, originalspråk och intresseområden som efter
valet delas upp i delområden. Sedan visas utvalda titlar med omslagsbild och recension och
det finns även en länk direkt till katalogen, dock inte direkt till en träfflista eller katalogpost.
Genom 5��	��� kan användaren under kategorin B�3
�����
� få tips på romaner som visas
med omslagsbild och recensioner. Det finns även där en direktlänk till bibliotekskatalogen
men inte till en träfflista eller katalogpost. Det finns heller ingen länk från katalogposten till
Open Library eller en hänvisning att det finns möjlighet att se omslagsbild och recensioner
där. I Open Library går det att läsa andra användares kommentarer till böcker. Open library
har inte alla skönlitterära böcker från Ronneby bibliotek inlagda och ska inte förväxlas med
bibliotekskatalogen utan är mer som en ”virtuell bibliotekarie”.
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0�������������	��	����
I bibliotekskatalogen finns lästips i katalogposten. Det är författarnamnet, ämneskod och
ämnesord som är klickbara för vidare sökning. Dessutom finns ���	� som via index erbjuder
en lista på de max tio närliggande orden till ett ämnesord.

Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en länksamling som är indelad efter SAB´s
klassifikation och där det finns länkar till webbsidor som behandlar området skönlitteratur på
olika sätt. Det finns även länkar till katalogen inom vissa ämnen som länder eller sjukdomar
genom :����
�������
��		
��
�. Då visas en träfflista i katalogen på titlar inom området men
de är inte uteslutande skönlitteratur utan även facklitteratur finns med.

0��&�������	��	����
I bibliotekskatalogen kan användaren genom länken D ������
�&���&����
�G�få en alfabetiskt
indelad lista på nyinköpta skönlitterära böcker. Titlarna i listan är länkade till respektive
katalogpost. Förutom det finns i katalogposten länkar från författarnamnet och ämnesorden
för vidare sökning.

Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns ämnestips med länkar direkt till en träfflista
i katalogen. Det är dock inte uteslutande skönlitterära böcker utan även faktaböcker. Det finns
även länkar till andra webbplatser som kan ge rekommendationer och lästips.

+��/�������	��	����
I bibliotekskatalogen finns lästips i katalogposten. Där är författarnamnet,
klassifikationskoden och serie klickbara för vidare sökning.

Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns länkar till andra webbplatser som kan ge
rekommendationer och lästips.

+�4���&���	��	����
I bibliotekskatalogen kan användaren genom 2��
3�������få tips på termer inom till exempel
ämnen att söka på. Där finns en alfabetisk lista med samtliga ord som användaren kan bläddra
igenom eller så kan sökning på ett ord göras och med hjälp av automatisk högertrunkering
visas ordets placering i index med närliggande ord. Samtliga ord i index är länkade till en
träfflista på titlar som har dem. Förutom det är författare, medverkande, klassificering, ämne
och serie klickbara för vidare sökning.

Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns länkar till bland annat boktips på nätet och
även andra länkar med recensioner och tips på skönlitterära böcker.

�&&��'����	�
=�Amazon.com erbjuder regelbundna användare att få en egen sida i
katalogen som är anpassad efter deras personliga intressen. Tillgång till denna sida kräver
namn och lösenord. Någon sådan tjänst har ingen av bibliotekskatalogerna.
Ingen av biblioteken har heller tjänster som �������������
�	� eller ?�����	��
.
Amazon.com erbjuder till exempel listor på bästsäljare och listor på kommande titlar.
Ronneby har möjlighet till denna tjänst genom ��		
��	�����	�� men nyttjar den inte speciellt
mycket. Malmö har listor på nyinköpta skönlitterära titlar som också är kopplade till
katalogposten och därmed underlättar för användaren att söka efter dem.
Sökning på liknande titlar kan också vara ett alternativ för lästips och Amazon.com har länkar
till böcker som andra kunder köpt vid samma tillfälle som den aktuella. Ingen av
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bibliotekskatalogerna har funktionen som kopplar en titel till en annan förutom att
ämnesorden är länkade till andra titlar med samma ämnesord.
Alla bibliotekskataloger och Amazon.com har författarnamnet länkat vilket kan ge
användaren lästips på nya titlar av en omtyckt författare.
Amazon.com har omslag och recensioner till sina titlar men detta har ingen av
bibliotekskatalogerna. Ronneby bibliotek har utanför katalogen projektet Open Library där
användaren kan få boktips eller hjälp att välja böcker. Till samtliga titlar i Open Library finns
omslagsbild och recensioner.
Utanför katalogerna finns på bibliotekens webbplatser i vissa fall boktipslistor men det är bara
Mölndal och Malmö som har länkar från listorna till katalogen. Det finns också länkar till
andra webbplatser där det möjligtvis kan finnas rekommendationer och lästips på skönlitterära
titlar.

!���%����)��������&���	
����������	�����
���

I kapitlet tas de aspekter på samspel som finns mellan användaren och systemet upp. Det kan
till exempel vara de möjligheter som användaren har att själv påverka systemet genom att
göra begränsningar för sökning, lämna egna synpunkter och kommentarer samt på vilket sätt
systemen i sig tar del av användarens sökningar och vanor för att utifrån det kunna erbjuda
mer service till användaren.

�&�7�����&
Möjligheterna till interaktion mellan användaren och Amazon.com är flera. En stor del finns
under ?�����	��
 (se kap. 4.2.5) som är en personlig service som utvecklas när användaren
registrerat sig och gör beställningar, betygsätter böcker eller gör sökningar på hemsidan. En
annan tjänst som nämnts tidigare är �������������
�	� (se kap. 4.2.5) som bevakar en
användares intresseområde och skickar e-post när nya titlar och artiklar inom ett visst ämne
eller av en viss författare kommer ut. Användaren kan när som helst gå in och ändra
bevakningsområde. Rekommendationstjänsten <�
���
� ������
 som baseras på tidigare
köp, och ger användaren tips på andra böcker som kan intressera honom/henne, ger också
användaren en chans att själv lägga till eller ta bort vissa titlar för att Amazon.com´s
rekommendationer ska bli mer exakta. Funktioner som <�
���
� ������
 och ?�����
�
�	
���	��  kan användaren välja att stänga av helt.
Användaren har också möjlighet att skriva in egna recensioner och betygsätta böcker samt
skriva egna listor med titlar inom ett visst ämne i #�� ��!�����
��	�. Det går också att skicka
en katalogpost till en vän via e-post.

Under %��
����.�%�����	
� har Amazon.com skapat ett eget samhälle för sina kunder. Där
finns '����������������, som är indelade i olika kategorier och ämnen, och användarna kan
dela med sig av sina kommentarer och frågor om saker på Amazon.com. Under �
�����������
	�����
����
 kan användaren komma med idéer om hur diskussionsforumet kan förbättras. På
���	���������	 kan användaren lista de böcker som har gjort stort intryck på hans/hennes liv.
På ����	�?�� kan användaren välja ut ett antal vänner och favoriter som nyttjar Amazon.com
och som skriver recensioner och kommentarer som han/hon tycker är bra. Amazon.com
samlar då in de recensioner, rekommendationer och åsikter från personerna i fråga och skickar
till sidan ����	� ��. Användaren kan också välja sina ��������������
��� som har tillgång
till den privata information som finns på ����	�?�� sidan. Det kan till exempel vara #���
�
�������
� där användaren själv först väljer vilka av sina köp, med kommentarer och
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betygsättning, som ska visas för andra ”vänner” på Amazon.com och vilka som ska vara
privata inköp. Detta kan redigeras allt eftersom.

Amazon.com har gjort det möjligt för författarna själva att introducera sig för användarna
genom intervjufrågor som finns utlagda på Amazon.com. Författarna svarar själva på frågorna
och kommenterar sina verk. Författarintervjuerna finns kopplade till katalogposten men kan
även sökas i alfabetiska listor på författarnamn.

1�����,��	��	����
I bibliotekskatalogen kan användaren genom 2��	�������� till exempel välja biblioteksenhet,
placering och medietyp för att anpassa sökningen mer efter individuella behov. Användaren
kan också spara intressanta titlar i en minneslista som sedan kan skrivas ut eller skickas via e-
post. Inställningarna och minneslistan sparas inte från gång till gång. Övriga funktioner kräver
att användaren loggar in med lånekortsnummer och pinkod. Då finns det möjlighet att lämna
inköpsförslag samt under grundfunktion '���������	
� se vilka böcker han/hon har hemma,
göra omlån, se vilka böcker som är reserverade, eventuellt ta bort reservationer, ändra sin
pinkod, se sina adressuppgifter och eventuella skulder. Användaren kan själv inte ändra
adressuppgifterna.

På biblioteket webbplats finns Open library (se kap. 4.2.5 Ronneby bibliotek) där användaren
kan skriva in egna boktips och läsa vad andra användare skrivit.

0�������������	��	����
I bibliotekskatalogen har användaren vissa möjligheter att interagera med systemet. Genom
filtersökning på �����
���������� kan vissa inställningar som media och avdelning göras för
att anpassa sökningen mer efter individuella behov. Användaren kan vid sökfälten välja hur
träfflistan ska sorteras. Det går att spara intressanta titlar i en minneslista som sedan kan
skrivas ut. Inställningarna och minneslistan sparas inte från gång till gång.

0��&�������	��	����
I bibliotekskatalogen kan användaren när en sökning är gjord göra begränsningar genom
5
�����6#��	
�� så att sökningen blir mer anpassad efter individuella behov. Det går att
spara intressanta titlar i en minneslista som sedan kan skrivas ut, sparas på användarens
hårddisk eller skickas till en e-post adress. Övriga funktioner kräver att användaren loggar in
med lånekortsnummer och pinkod. Då finns det möjlighet genom '������� att se vilka böcker
som användaren har hemma, göra omlån, se vilka reservationer som gjorts och eventuellt ta
bort dem. Det går också att beställa och reservera en bok via katalogen samt lämna
inköpsförslag.

+��/�������	��	����
På bibliotekets hemsida finns två sökmöjligheter dels den vanliga katalogen med endast
katalogsökning och dels Stadsbibliotekets Internettjänst där användaren måste ha lånekort och
pinkod för att komma in. I den vanliga katalogen finns endast en inställning för användaren
att anpassa sökningen efter individuella behov och det är val av bibliotekskatalog. På
Stadsbibliotekets Internettjänst finns möjligheterna för användaren som vill sköta sina
bibliotekskontakter via datorn. Funktionerna kräver att användaren loggar in med
lånekortsnummer och pinkod. Då finns möjligheten att se sina lån, göra omlån, reservera och
få böcker hemsända genom postorderlån.
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+�4���&���	��	����
I bibliotekskatalogen kan användaren göra inställningar genom �����
���������� och
2��
3�������för att anpassa sökningen efter egna behov. På �����
���������� kan
användaren välja hur träfflistan ska sorteras. Det går att reservera böcker direkt i katalogen. I
navigeringsfältet finns funktionen A
��
����
�där användaren kan skicka frågor,
kommentarer, göra omlån och skriva boktips med mera till biblioteket. Ingen av funktionerna
kräver inloggning.

�&&��'����	�
= På Amazon.com kan användare logga in sig på en egen sida där titlarna
ska vara anpassade till dennes intressen. Ingen av bibliotekskatalogerna har denna funktion.
Däremot finns en egen sida i tre av katalogerna där användaren kan se sina lån, göra omlån
och se och ändra sina reservationer.
Amazon.com har tjänsten �������������
�	� som ingen av bibliotekskatalogerna erbjuder
men däremot kan användaren i samtliga kataloger utom Mölndal själv reservera böcker och få
meddelande när de finns att hämta på biblioteket. Detta kräver att användaren själv håller koll
på vad som finns utgivet.
Ett sätt att få användaren att känna att han/hon själv kan bidra till katalogen är att erbjuda dem
att skriva recensioner eller betygsätta böcker. På Amazon.com kan båda dessa funktioner
göras och det finns även chans för användaren att skriva egna boklistor. Den enda katalog
som erbjuder detta är Boxholm som genom A
��
����
 låter användarens synpunkter luftas. I
Ronneby finns inte någon av dessa funktioner i själva bibliotekskatalogen men på bibliotekets
webbplats där Open Library erbjuder användaren att själv skriva egna boktips.
Amazon.com erbjuder författare att själva skriva in en intervju genom färdigställda frågor och
kommentera sina verk. Detta är också en funktion som inte finns i någon av
bibliotekskatalogerna.
I Ronneby, Malmö och Boxholm kan användaren lämna inköpsförslag och på så vis påverka
bibliotekets bestånd att passa egna behov.
På Amazon.com och i samtliga bibliotekskataloger har användaren möjlighet att själv göra
inställningar så att sökningarna blir smalare. Det finns även möjlighet att välja hur träfflistan
ska presenteras i samtliga kataloger utom Borås.
På Amazon.com kan användaren skicka en katalogpost till en e-post adress och i en del av
katalogerna kan användaren spara intressanta titlar i en minneslista som sedan kan skrivas ut
eller i de flesta fall skickas via e-post.
Sedan har Amazon.com skapat ett eget samhälle för sina användare som kan ses som ett
diskussionsforum. Där kan användarna ytterligare dela med sig av sina åsikter och
kommentarer, de kan också påpeka vad som är bra och dåligt med hemsidan till Amazon.com.
Ingen av bibliotekskatalogerna har utvecklat något diskussionsforum.

!���>�3�)�-������������&���	
�����

I detta kapitel undersöks om det finns möjlighet för användaren att få hjälp med sina
sökningar samt om det finns möjlighet att ta kontakt med företaget/biblioteket.

�&�7�����&
Överst och nederst på alla sidor på Amazon.com finns en länk till funktionen �
��. Där finns
förklaringar till det mesta på hemsidan. Till exempel tips på sökningar, hjälp för första gången
användare, vilken service som finns på Amazon.com samt hur beställningar och betalning
fungerar. Amazon.com uppmanar användaren att först försöka hitta svar på sina frågor på
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sidorna under �
�� innan denne kontaktar ”Customer service” via e-post. Funktionen @�,
�
#
���� tillåter användaren att skicka svåra frågor direkt till Amazon.com

1�����,��	��	����
På samtliga sidor i katalogen finns en länk till funktionen �����. Där finns förklaringar till hur
sökningar kan genomföras och vilka sökresultaten kan bli och hur de funktioner som
katalogen erhåller fungerar.
Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en allmän e-post adress men även en lista
på samtliga i personalen och inom vilket område de arbetar med telefonnummer och e-post.
Det finns en speciell tjänst som heter %����������	
����
� där en fråga skrivs in i ett formulär
och besvaras av referensbibliotekarien inom några dagar.

0�������������	��	����
På samtliga sidor i katalogen finns länk till funktionen �����. Där finns förklaringar till hur
olika sökningar kan genomföras, hur resultaten sorteras och ser ut samt hur minneslistan
fungerar. En extra knapp för ����� finns vid formuläret på Avancerad sökning.
Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en allmän e-post adress samt en lista på
personalen och inom vilket område de arbetar med telefonnummer och e-post. Det finns en
länk till %����������	
�
	 som är en webbplats på Kulturnät Sverige där bibliotekarier från
olika bibliotek i landet turas om att svara på användarens frågor.

0��&�������	��	����
På samtliga sidor i katalogen, utom vid träfflistan och i katalogposten, finns länk till
funktionen #��������9�	���������		���		����		���������	����  Där finns förklaringar till hur olika
sökningar kan genomföras, hur sökresultatet ser ut och andra funktioner som katalogen
erbjuder.
Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en allmän e-post adress samt
telefonnummer och e-post till de avdelningar som finns på biblioteket. Där finns tjänsten
5�����	
����
����
�	 som är en utveckling av %����������	
�
	�(se Mölndals Stadsbibliotek)�
Det är ett projekt med online-service där bibliotekarier svarar på informationsfrågor men
svaren ska komma snabbare än de tre dagar som %����������	
�
	 erbjuder. Detta är en tjänst
som är ett samarbete mellan folkbibliotek i Göteborg, Malmö, Stockholm och Nacka.

+��/�������	��	����
På första sidan vid sökformuläret finns funktionen #��	���. Där finns en kort introduktion till
hur olika sökningar kan genomföras. Det finns även länkar från speciella fält vid
sökformuläret men samtliga utom 1���������	��� länkar till samma sida som #��	���.
Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en allmän e-postadress samt telefonnummer
och e-postadresser till samtliga i personalen. Där finns även möjlighet genom %���
������	
�
	 att skicka en fråga via e-post till Stadsbiblioteket.

+�4���&���	��	����
På samtliga sidor i katalogen finns länk till funktionen �������Där finns förklaringar till hur
olika sökningar kan genomföras, hur sökresultaten ser ut och andra funktioner som katalogen
erbjuder. Länken ����� är kopplad till just den avdelning som användaren befinner sig på. Väl
på hjälpsidan finns länken +��	
�	� som visar ett index till allmänna hjälpsidor med
funktioner som finns till systemet men inte nödvändigtvis just i den lokala katalogen. Genom
grundfunktionen A
��
����
 kan användaren skriva e-post till biblioteket från katalogen.
Utanför katalogen på bibliotekets webbplats finns en allmän e-post adress samt
telefonnummer och e-post adresser till samtliga i personalen. Det finns en länk till %���
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������	
�
	 som i sin tur har länkar dels till den egna tjänsten A
��
����
 i
bibliotekskatalogen men även den nationella referenstjänsten %����������	
�
	�(se Mölndals
Stadsbibliotek) och %����������	
����
������������.

�&&��'����	�
=�När användaren kan sitta hemma och göra sina sökningar bör det finnas
support som underlättar för användandet av katalogen. Samtliga bibliotekskataloger och
Amazon.com har länkar till en hjälpsida som ger en introducerande hjälp för sökning och
funktioner som katalogen erhåller. Det går även att kontakta samtliga bibliotek och
Amazon.com via e-post eller telefon. Om nu användaren ändå kör fast bör katalogerna
erbjuda en möjlighet för honom/henne att få svar på sina frågor. Amazon.com har @�,
�
#
���� dit användaren kan vända sig med svåra frågor. Alla bibliotekskataloger har någon
slags tjänst dit användaren kan skriva in en fråga via e-post och få svar inom några dagar.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta kapitel sammanförs och diskuteras resultaten från de båda undersökningarna i kapitel
4.1 och 4.2. Kategorierna är indelade efter en kombination från dessa två kapitel. En del av
innehållet i kapitlet är en upprepning av tidigare resultat men här visas också vad de enskilda
biblioteken anser om vissa funktioner och möjligheter i sina kataloger. Dessa uppgifter
kommer antingen från systemansvarig eller chef på respektive bibliotek och har besvarats
genom frågor via e-post. I denna diskussion finns också jämförelsen mellan Amazon.com,
bibliotekssystemen och bibliotekskatalogerna samt slutsatser och egna funderingar kring
resultaten. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.

"���<����'����	����

En stor fördel som onlinekataloger har är att det är möjligt att snabbt navigera sig till nya
sidor med hjälp av länkar. Steve Krug är konsult för användbarhet på webben och har bland
annat arbetat för företag som Apple, Netscape och BarnesandNoble.com. Han anser att
navigering inte bara är en �
� av en webbsida utan att det �� webbsidan. En viktig funktion
som navigeringsfältet har är att visa vad webbplatsen innehåller, det visar också vart
användaren ska starta och vilka alternativ som finns. Navigeringsfältet bör placeras på samma
ställe på varje sida och se likadan ut så att det är enkelt att lokalisera och urskilja dem från
resten av sidan. (Krug 2000, s. 59f).

På Amazon.com och i bibliotekskatalogerna får användaren genom grundfunktionerna i
navigeringsfältet en överblick på vad som är möjligt att göra i katalogen. Navigeringsfältet
bör vara placerat antingen högst upp eller till vänster på sidan för det är de platser som
användaren först placerar blicken på. Även om det är skillnad på vart Amazon.com och
bibliotekskatalogerna placerat sina navigeringsfält har samtliga placerat dem i blickfånget på
användaren. Den enda katalogen som skiljer sig från de andra är vanlig katalogsökning i
Borås som inte har något navigeringsfält.

Samtliga bibliotekssystem i undersökningen tillåter att biblioteken själva designar sina sidor
inom givna ramar. Detta har de flesta av biblioteken tagit fasta på då samtliga, utom
Boxholm, själva har valt ut vilka funktioner som ska finnas i navigeringsfältet i deras katalog.

Enligt Steve Krug är en väldigt viktig funktion på en webbsida en länk som tar användaren
tillbaka till första sidan. En sådan funktion är en trygghet då det inte spelar någon roll om
användaren villat bort sig på sidorna utan han/hon kan alltid börja om. Krug gör en liknelse
mellan en länk till hemsidan och Polstjärnan. (Krug, 2000, s. 58, 66) Amazon.com och
biblioteken skiljer sig åt på denna punkt då Amazon.com, Mölndal och Borås har länkar till
webbplatsens första sida och Malmö och Boxholm har en länk till första sidan i katalogen.
Båda länkarna kan anses ta användaren tillbaka till början även om en kombination av dem
både hade varit det optimala. Den katalog som inte har någon av dessa är Ronneby vilket
enligt Krugs mått är en miss i konstruktionen av katalogens funktioner. Däremot är som sagt
navigeringsfältet alltid synligt och användaren kan med hjälp av det ta sig fram i katalogen.
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Alla användare är inte experter på bibliotekskataloger och det kan hända att de inte vet hur de
ska söka och använda katalogen. Därför är hjälpsidor till stor nytta och bör också vara en
grundfunktion. Samtliga inklusive Amazon.com har hjälpsidor. På Mölndals bibliotek har de
valt att skriva om hela hjälpavsnittet så att det ska vara enklare att förstå.

En slutsats som kan dras är att bibliotekskataloger har börjat sin utveckling från
kortkatalogernas principer till att nyttja de mer användarvänliga erbjudande som
onlinekataloger har. Det är dock synd att det inte skett ett mer samförstånd mellan de olika
systemen och biblioteken då utvecklingen är spridd och ingen katalog erbjuder samtliga av de
möjligheter som finns. International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA) har insett att de flesta bibliotek idag redan har installerat OPACs och att det finns
stora skillnader mellan dessa. Det som skiljer sig mest är de vanligaste funktioner, deras
terminologi samt hjälpsidorna. IFLA har därför genomfört projektet ”Guidelines for OPAC
displays” där vissa riktlinjer eller rekommendationer finns som kan hjälpa bibliotek att
designa om sina OPACs. Projektets mål var bland annat att ge rekommendationer för hur
designen av webb-OPACs och andra multimediaprodukter skulle kunna se ut, och där GUI
baserade gränssnitt och Z39.50 webb gränssnitt har tagits i beaktande. (Yee 1999)

"�����&���	
�����

En av onlinekatalogernas största fördelar jämfört med kortkatalogen är att den erbjuder snabb
sökning och en variation av olika sökmöjligheter. Jakob Nielsen är filosofie doktor och har
studerat användbarhet på webben. Han innehar 46 patent i USA där de flesta handlar om
metoder för att göra Internet lättare att använda. I sina användbarhetsundersökningar har han
fått resultaten att cirka hälften av användarna vill söka på termer i sökfält, en femtedel vill
söka med länkar och resten har blandat sökbeteende. De som vill söka på termer kallar han
����
�������������
 och de går ofta direkt till sökfältet utan att se vad annat som erbjuds
på webbplatsen då de är målmedvetna och vet vilken information som de letar efter.
�����
��������������� föredrar att ta sig fram via länkar. Detta gör de även när de vet
vilken information de letar efter och det är endast om de inte kan hitta informationen via
länkarna som de tar till sökfälten. ������������
��������	��
	

��
 använder sig både av
sökning i sökfält och med länkar och väljer det som passar bäst i sammanhanget. (Nielsen
2001, s. 224)

"�������&���	
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Flera användartest av bokhandlar på nätet har utförts av Steve Krug och han menar att det
första som användaren gör när de besöker en ny bokhandel på nätet är att leta efter en bok
som de vet att de kommer att hitta för att se om och hur sökmaskinen fungerar. I test efter test
visade resultaten att den första erfarenheten användarna fick från Amazon.com var att
sökningen lyckades. På andra bokhandlar som tillhandahöll flera sökalternativ blev
användarna konfunderade när deras sökningar misslyckades, vilket ofta berodde på att de
hade missförstått sina alternativ. Krug anser att den främsta orsaken till att Amazon.com
lyckats så bra är för deras kraftiga sökfunktioner. Amazon.com var den första bokhandeln på
nätet som slopade de tre författare/titel/ämnesordsfälten och istället tillät frisökning i ett fält.
(Krug 2000, s. 68)
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Onlinekatalogen kan anpassas efter användares olika behov. Att erbjuda både enkel och
avancerad sökning som Amazon.com och samtliga av bibliotekssystemen gör underlättar för
användaren som ibland inte riktigt vet vad han/hon letar efter och kan då välja att göra en
enkel sökning eller vet precis vad han/hon letar efter och kan då göra en avancerad sökning.
Det kan också, som Krugs resultat visar, vara bra med enkel sökning för användare som är
ovana vid sökning online.

Bibliotekskatalogerna har tagit tillvara på olika möjligheter för sökning i sökfält men gjort det
på olika sätt. Mölndals Stadsbibliotek har som Amazon.com endast de två sökmöjligheterna
enkel och avancerad sökning för sökning i sökfält. De har valt att endast ha de två
sökfunktionerna B������������� och �����
���������� för att göra det så enkelt och
funktionellt som möjligt för användaren. Malmö Stadsbibliotek har däremot valt att dela upp
de olika sökfälten till olika ingångar. Här syns en klar skillnad på hur kataloger kan designas
på olika sätt. Enligt Krugs undersökningar blir användare, speciellt de oerfarna, konfunderade
när många sökmöjligheter finns att välja på. Men samtidigt ger en sådan design som den i
Malmö användaren en klar överblick på vilka olika sökmöjligheter som finns och det går även
lätt att byta sökfält. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till är vilka lokala behov som finns
och konstruera katalogens sökmöjligheter efter det. Även biblioteken i Ronneby och Borås
har själva valt vilka sökmöjligheter som ska finnas. I Borås pågår ett utvecklingsarbete av
katalogen och söktjänster ingår som en del av det utvecklingsarbetet. Det enda bibliotek som
inte själva valt vilka sökfunktionerna de ska ha är Boxholms som använder de standarder som
systemet erbjuder.

Från att till en början varit ett verktyg som skulle underlätta för det dagliga arbetet för
bibliotekarier har utvecklingen av bibliotekskatalogerna gått mer och mer till att anpassas
efter användaren. Christine L. Borgman anser att bibliotekskataloger fortfarande är svåra att
använda då deras strukturer härstammar från kortkatalogens tid (Borgman 1996, s.493f).
Undersökningen visar att bibliotekskatalogerna har utvecklats från de strikta principer som
kortkatalogen hade men har inte släppt taget om dem helt. De primära sökfälten som titel,
författare och ämnesord finns fortfarande kvar men har också utvecklats i vissa fall till
sökning på till exempel ISBN och förlag. Sökfunktionerna tillåter oftast en kombination av
olika sökfält vilket innebär att en smalare och mer precis sökning kan göras. Ytterligare
exempel på att utvecklingen gått framåt är möjligheten att söka i ett sökfält med valfria ord
och där sökningen inte är riktad mot något speciellt fält.

För sökning på endast skönlitterära böcker tillåter inget av systemen som Amazon.com en
egen avdelning för detta. Det finns ändå en viss möjlighet för biblioteken att själva göra
inställningar i sina OPAC för att underlätta för användaren att söka på skönlitteratur. För
användaren innebär det att han/hon måste gå in och ändra inställningar, veta
klassifikationskoder och använda dem i kombination med andra termer eller att ordet
skönlitteratur är inlagt som ämnesord och kan kombineras med andra termer. Biblioteket i
Ronneby är det enda bibliotek som har underlättat denna möjlighet genom en egen placering
för skönlitteratur men användaren får ändå gå in och ändra inställningar. På Mölndals
Stadsbibliotek påpekar de att de skulle vilja att det fanns en egen söksida som bara sökte inom
skönlitteratur och biografier för att kunna aktivera de skönlitterära sökorden. På övriga
bibliotek hänvisas till de möjligheter som finns i dagens kataloger. Malmö Stadsbibliotek har
lagt in ämnesordet skönlitteratur sedan början på 90-talet och de arbetar även med att lägga in
ämnesord retroaktivt. Samtliga bibliotekskataloger erbjuder användaren att söka på
skönlitteratur med en kombination av klassifikationskoden men detta kräver att denne vet
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vilken det är. De flesta folkbibliotek har SAB-systemet som klassifikation. Trots att detta
system har utvecklats sedan introduktionen i början på 1920-talet är det fortfarande inte
speciellt utvecklat för skönlitteratur. Stadsbiblioteket i Mölndal har utvecklat en egen tesaurus
för att komplettera klassificeringen.

Inom detta område kan bibliotekssystemen utvecklas betydligt mer och antingen tillföra en
egen avdelning för skönlitteratur eller åtminstone underlätta för användaren att göra sökningar
på enbart skönlitteratur. Det verkar som om dialogen mellan biblioteken och
systemleverantörerna inte fungerar riktigt bra. Den enda som kommenterar detta är Mölndals
bibliotek som inte anser att deras systemleverantör är speciellt lyhörda för bibliotekets åsikter.
En annan möjlighet är att biblioteken själva inte funderat på vilka funktioner som dagens
teknik faktiskt kan erbjuda och därmed inte ser nya möjligheter. Ett exempel på det är
förfrågan om hur sökning på skönlitteratur kan förenklas, till exempel genom speciell
avdelning, där samtliga bibliotek utom ett hänvisar till de möjligheter som redan finns och
inte reflekterar över vad som faktiskt är möjligt. Det kan också vara så att bibliotekarierna inte
är medvetna om hur sökningar i OPAC kan genomföras då deras egna arbetskataloger ser helt
annorlunda ut. De kanske inte reflekterar över att den publika delens sökmöjligheter är mer
begränsade än deras egen arbetskatalog och även att OPAC ska användas av både erfarna och
mindre erfarna användare.

Användaren är inte helt utlämnad åt sina egna sökningar trots att han/hon använder katalogen
hemifrån. Amazon.com och samtliga bibliotek erbjuder någon slags tjänst dit användaren kan
vända sig och skicka in sina frågor via e-post. Det är dock bara Boxholms bibliotek som har
tjänsten direkt i katalogen, de andra biblioteken har dem på bibliotekets webbplats. Detta är
ett exempel på att biblioteken är medvetna om att många användare numera gör sina
sökningar i bibliotekskatalogerna hemifrån och inte alltid besöker biblioteken. Alltså en bra
utveckling på möjligheterna som användaren har att verkligen utföra alla sökningar via OPAC
på Internet hemifrån.
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Genom browsing kan de användare som Nielsen kallar länkbenägna få använda länkar i sin
sökning. Browsing är bra för användare som inte riktigt vet vad de letar efter eller är
intresserade av ett visst ämne. Möjlighet till browsing genom genrer och ämnen ger en
överblick över vad som finns i katalogen och kan hjälpa användare att få tips i sin sökning.
Det är också en variant för de användare som inte har ett klart formulerat sökbehov.

På Amazon.com är genrer och ämnen indelade i hierarkier där klickande på en nivå ofta visar
mindre och underordnade nivåer så att sökningen kan specificeras ytterligare. I Mikromarc
WebCat visas genrer och ämnesord genom alfabetiska listor och termerna är därifrån länkade
till titlar som har termerna. Detta är en typ av de länkar som Jakob Nielsen kallar för
associativa länkar. De består av understrukna ord eller klickbara bilder som leder till sidor
med relaterad information. Att sätta länkar till relaterade sidor är ett av de enklaste sätten att
öka aktiviteten på webbplatsen. (Nielsen 2001, s. 51, 56) Övriga system har inte utvecklat
denna funktion utan där verkar det vara standard att sökord måste skrivas in.

I de flesta av bibliotekskatalogerna måste därför användaren formulera sitt problem så att ett
sökord kan skrivas in. På Ronneby bibliotek påpekar de att de saknar en funktion som gör det
enklare att söka på ämne och genre. De har haft tankar om browsing genom genrer och ämnen
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men de har stannat på idéstadiet. Deras förhoppningar ligger istället på utvecklingen av Open
Library och de har därför legat lågt med annan utveckling som till exempel av katalogen.
På Mölndals Stadsbibliotek påpekas att browsing är användbart och omtyckt men att
bokhandlar på Internet inte är så bra på det på grund av att de är dåliga på att leta efter ett visst
ämne. Mölndals Stadsbibliotek tycker att deras Internetkatalog som finns på bibliotekets
webbplats fungerar bra för browsing men är inte säkra på hur det ska fungera på en OPAC.
De betonar dock att det helt klart finns ett behov för browsing. Även på Malmö Stadsbibliotek
hänvisar de till bibliotekets webbplats där det finns möjlighet till browsing genom 4��
�	����
Där finns ett urval ämnen och det finns även länkar från dessa direkt till katalogen. På
biblioteket i Borås anser de att möjligheten redan finns i viss mån genom att användaren kan
söka på en klassifikation och därifrån leta sig vidare.

Möjlighet till browsing är något som onlinekataloger kan erbjuda men som
bibliotekssystemen inte har tagit tillvara på. Amazon.com har utvecklat möjligheterna
betydligt mer för de användare som Nielsen kallar länkbenägna att genom genrer och
ämnesområden klicka sig fram till titlar. Detta underlättar för dem som inte kan formulera
sina behov till termer som passar systemet och även för dem som vill ha tips på böcker men
inte vet vart de ska börja leta. Inom detta område har systemen fortfarande mycket att tillföra
OPAC. De elektroniska katalogerna har en stor fördel genom att i dem kan en titel placeras på
flera olika genrer och därmed är de betydligt mer flexibla än den vanliga hylluppställningen
för genrer som finns på de flesta bibliotek. De är därmed också enklare att anpassa till
användarnas olika behov. Att utveckla möjlighet för browsing kanske inte bara innebär att det
underlättar för användare som redan använder katalogen utan det kan också locka till sig icke-
användare som tidigare inte använt katalogen. Detta för att browsing innebär nya möjligheter
för att finna böcker inom ett visst intresseområde. Monica Fusich (1998, s. 659ff) skriver i sin
artikel om hur biblioteken kan använda Amazon.com´s möjligheter att se titlar inom ett visst
ämnesområde. Hon talar i och för sig om att köpa in nya böcker till kollektionen och att denna
funktion ger en bra översikt. Men varför inte gå ett steg längre och tillföra denna möjlighet till
biblioteken så att det blir enklare för användarna att få en överblick över bibliotekets
kollektion inom en viss genre.

Det finns vissa möjligheter till browsing i katalogposterna där författarnamn, ämnesord och
klassificering med mera oftast är länkat vidare. Detta innebär dock att användaren måste ha ett
formulerat sökbehov och leta upp en katalogpost innan han/hon kan söka vidare med hjälp av
browsing. Detta gäller även för browsing på författarnamn där Amazon.com och Boxholms
bibliotek är de enda som erbjuder länkar i alfabetiska listor på författarnamn.
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I och med Internet och webbens intåg finns möjligheter att tillföra en hel del information och
funktioner till katalogposten. Det som bibliotekskatalogerna ursprungligen var till för var att
ge bibliografisk information om boken och visa vart i biblioteket den finns placerad men nu
finns det möjlighet att tillföra mer innehållsbeskrivningar som till exempel omslagsbild och
recensioner.

Samtliga bibliotekskataloger och Amazon.com har bibliografiska uppgifter i posterna. En av
de stora fördelarna med katalogisering i datorer är att det går att minska de resurser som
tidigare gick åt för skapandet av katalogposter. Biblioteken kan nu dela katalogposter och
varje enskilt bibliotek behöver således inte skapa sina egna katalogposter var för sig. I Sverige
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importeras oftast de bibliografiska posterna från en central verksamhet som Libris eller BTJs
BURK. På biblioteket i Ronneby kommer de bibliografiska posterna från BURK och om en
titel köps in från något annat ställe än BTJ importeras posterna från andra ställen. På
Mölndals Stadsbibliotek importeras de bibliografiska posterna från Libris och nu på senare tid
även från BURK. De gör egna ändringar i E	��������	������� där de tar bort vad de kallar för
skräpuppgifter för att göra det enklare för användaren. Malmö Stadsbibliotek importerar de
bibliografiska posterna mest från Libris och OCLC (Online Computer Library Center). I dessa
görs egna tillägg och ändringar för att passa de lokala behoven. Biblioteken i Borås och
Boxholm importerar sina poster från Libris.

Alla bibliotekssystem har sett till att mervärden som till exempel omslagsbild och
baksidestext kan knytas till katalogposten. Det är dock ingen av dem som har dessa
mervärden direkt i katalogposten tillsammans med den bibliografiska informationen, som
Amazon.com, utan det som erbjuds är länkar till andra sidor.

Ingen av bibliotekskatalogerna har mervärden som omslagsbild och baksidestext vilket beror
på olika saker. På biblioteket i Ronneby har de ännu inte tagit ställning till om de ska ha
mervärden i katalogposterna eller inte. På Mölndals Stadsbibliotek skulle de däremot vilja att
det fanns mervärden som omslagsbild och baksidestext kopplat till katalogposten men
påpekar också att det finns en balansgång där man inte ser skogen för alla träd. De anser
också att nedladdningstiden är en aspekt som bör beaktas. Anledningen till att
Stadsbiblioteket i Malmö inte har mervärden är för att det är så pass nytt och håller på att
testas. Det kommer att vara tillgängligt att implementeras först till hösten 2002. Borås
Stadsbibliotek har diskuterat saken men ännu inte tagit beslut om de ska ha omslagsbild och
baksidestext i sina kataloger. På Boxholms bibliotek är de medvetna om att möjligheten finns
men påpekar att de ännu inte hunnit med att göra allt de vill göra med WebCat.

Biblioteket i Ronneby har ett alternativ till sin OPAC för sökning på skönlitteratur genom
projektet Open Library (se kap. 4.2.5 Ronneby bibliotek) och i dessa katalogposter finns
omslagsbild och en sammanfattning till titlarna. En möjlighet för dem hade varit att länka från
katalogposten i OPAC 2.0 till Open Library men detta har inte gjorts. De påpekar dock att
Open Library håller på att vidareutvecklas vilket kommer att innebära att nya funktioner
tillförs. Projektet med Open Library gjordes utanför katalogen beroende på att den
utvecklades långt före OPAC. Vid tiden för utvecklandet av Open Library hade Ronneby
bibliotek BTJ 2000, ett bibliotekssystem som inte tillät det som dagens onlinekataloger kan
erbjuda.

Att funktioner som mervärden inte utvecklats tidigare i OPAC kan bero på att tekniken inte
tillåtit detta förrän på senare år. En av de främsta orsakerna är nog att bibliotekssystem varit
mer inriktade på funktioner för återvinning som till exempel klassificering och indexering av
böckerna och inte så mycket på innehållsbeskrivningar utöver det. Detta innebär att
användaren genom bibliotekskatalogerna hittills mest fått professionens tolkning av innehållet
i boken medan på Amazon.com har användaren en större frihet att själv bilda sig en
uppfattning om innehållet. Hur bibliotekskatalogerna idag har valt att beskriva sina böcker
med hjälp av indexeringstermer är väldigt varierande. Detta har inte undersökts i uppsatsen så
någon diskussion ska därför inte föras om saken men generellt kan sägas att det är stor
skillnad mellan bibliotek som själva tillför indexeringstermer och de som inte gör det.
Eftersom både klassificering och indexering bidrar till återvinningsprocessen, medan
recensioner och omslagsbild inte gör det, är det naturligtvis viktigt att utveckla även det. Men
för att användaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om innehållet i boken krävs ibland
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mer än bara termer, framförallt när det gäller skönlitteratur. Den enda möjlighet som
Amazon.com har att visa sina böcker är via nätet vilket kan vara en av orsakerna till att de har
utvecklat dessa tjänster mer än bibliotekskatalogerna. Detta är ett tydligt exempel på att
bibliotekskatalogerna har en annorlunda bakgrund. Jarmo Saarti (2000, s. 6) påpekar att de
flesta bibliotekskataloger endast innehåller bibliografisk information och att det på så vis är
omöjligt för användaren att bilda sig en uppfattning om innehållet i boken och därmed klara
sina sökningar på egen hand.

Utvecklingen går dock framåt och i och med att samtliga system faktiskt erbjuder dessa
funktioner är det upp till biblioteken att göra valet om de vill ha dem eller inte. En viktig
aspekt är således vad biblioteken själva anser att de vill ha i sina kataloger och om resurserna
finns för att genomföra det. I denna uppsats tas inte den ekonomiska aspekten upp men
givetvis är den en av de avgörande faktorerna för utveckling.

I Yu & O´Brien´s (1997, s. 192-198) undersökning om mer information om innehållet i boken
hjälper eller stjälper användarens val visar resultaten att bristfälliga innehållsbeskrivningar
hindrar användaren i sitt val av böcker medan utförligare innehållsbeskrivningar är till hjälp
för val av böcker. Innehållsbeskrivningar hjälper användaren att få en uppfattning om vad
boken handlar om. Utvecklingen med att tillföra dessa funktioner till katalogposten går framåt
och BTJ (2002) informerar i ett pressmeddelande att det nu finns möjlighet för bibliotek som
har ”Bibliografisk service” från BTJ att genom en ny länk i katalogposten få omslagsbilder
och innehållsförteckningar till den lokala bibliotekskatalogen. Det som BTJ mest har
registrerat hittills är dock facklitteratur.

Den generation av OPAC som finns på biblioteken idag används fortfarande mest som ett
sökverktyg och inte som en informativ källa för böcker. Detta kan ses som ett exempel på att
de inte släppt kortkatalogens principer än. Det finns dock, som undersökningen visar,
möjlighet att med dagens teknik utveckla OPAC att användas till mer än ett sökverktyg.

Angående länkar i katalogposterna har samtliga bibliotekssystem som Amazon.com tagit
tillvara på de möjligheterna. Alla erbjuder länkar från författarnamn och ämnesord.

Samtliga bibliotekskataloger har också länkar i katalogposterna men Mölndals och Borås
Stadsbibliotek skiljer sig något från de andra. På Mölndals Stadsbibliotek är ämnesorden
endast klickbara om användaren väljer att få träfflistan presenterad i E	���������	� vilken de
anser är en svåröverskådlig lista. De anser att det vore bra om ämnesorden även var klickbara
i E	��������	�������. På Borås Stadsbibliotek är ämnesorden inte länkade vilket beror på att
de har tämligen få ämnesord och att de inte har arbetat igenom katalogen ur den aspekten. De
anser dock att de nog borde ha den funktionen. I samtliga kataloger där ämnesorden är
klickbara är det inte bara skönlitteratur som återvinns utan även facklitteratur som har samma
ämnesord vilket är kopplat till det faktum att det inte finns en egen avdelning för sökning på
skönlitteratur.

Däremot erbjuder inget bibliotek, som Amazon.com, att flera ämnesord från samma titel kan
kryssas för och sökas på en gång utan de är bara klickbara ett och ett. En kombination av flera
ämnesord ökar naturligtvis precisionen och gör återvinningen av titlarna smalare. En del
bibliotek erbjuder även länkar från klassificeringskoden till en lista på samtliga titlar inom det
ämnet.
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Genom länkar underlättas användarens sökningar och biblioteken har till stor del tagit till vara
på denna funktion i katalogposterna. En del av biblioteken har även tänkt på att underlätta för
användaren att ta sig mellan de katalogposter som återvunnits i träfflistan via länkar som nästa
och föregående vilket är en funktion som Amazon.com inte har.

"�!�1���&&�����	����������)��	-�

När användaren har möjlighet att själv göra sina sökningar i bibliotekskataloger via Internet
var som helst i världen bör det finnas rekommendationer och lästips att få från katalogen.
Amazon.com baserar det mesta av sina rekommendationer genom collaborative filtering. Det
finns bara ett av bibliotekssystemen som erbjuder detta och det är INNOPAC Millenium som
från början är ett amerikanskt system.

Ingen av de svenska bibliotekssystemen tillåter collaborative filtering vilket med största
sannolikhet beror på den bibliotekssekretess som finns på folkbibliotek i Sverige. Sekretessen
innebär bland annat att användarnas integritet skyddas genom att uppgifter om vem som har
lånat vad raderas när boken lämnas tillbaka. Att spara information om tidigare lån kan i vissa
fall ses som åsiktsregistrering på biblioteken. Det enda undantaget för denna regel är för
”Boken kommer” låntagare där information om tidigare lån sparas så att de inte ska behöva få
samma böcker flera gången.

När information som detta inte får sparas blir det svårare att ge personliga rekommendationer
till användare. Ett alternativ som även finns på Amazon är att användaren själv får välja om
han/hon vill ha tjänsten eller inte och i så fall tillåta att biblioteket sparar personlig
information om honom/henne men också att ingen annan än personen ifråga har tillgång till
den. Amazon.com deklarerar i �����������5�������:��	� att de tar hänsyn till kundernas
privata uppgifter och att kunderna kan läsa i @����� �D�	��
 om vilken information som
Amazon.com samlar in från dem, hur de använder den informationen och vilka val kunden
har att kontrollera den privata informationen. Informationen som Amazon.com samlar in
använder de bland annat till att göra en personlig sida som är anpassad efter den enskilda
användarens behov. Amazon.com samlar in en viss del av informationen när användaren
interagerar med systemet genom ”cookies”. Det är alfanumeriska identifierare som skickas till
användarens hårddisk genom webbläsaren för att Amazon.com´s system ska känna igen
webbläsaren till nästa gång och utifrån det erbjuda personligare service till användaren.
Amazon.com ger i samband med denna information tips på företag som hjälper till att
installera brandväggar för att förhindra att webbplatser nyttjar ”cookies”, men påpekar också
att om användaren väljer att göra så hindrar det Amazon.com att erbjuda den mest anpassade
personliga servicen till användare. Användaren kan alltså alltid göra valet att inte låta
Amazon.com ta del av personlig information.

Pejtersen (1989, s. 64) kom i sin undersökning inför utförandet av Boghuset fram till att
många användare frågar efter liknande titlar när det gäller skönlitteratur och denna funktion
infördes därmed i Boghuset. Detta är en funktion som Amazon.com och samtliga
bibliotekssystem tillåter. På Amazon.com består länkar till liknande titlar av böcker och
författare som kunder köpt i samband med den aktuella titeln och att ämnesorden kan kryssas
för och sökas vidare på ett och ett eller genom en kombination av flera. Amazon.com erbjuder
länkar till vad som kan anses vara liknande böcker men rekommendationerna baseras på vad
andra köpt samtidigt som den aktuella titeln och det behöver inte nödvändigtvis vara en
liknande bok. För varje bibliotekssystem är det upp till biblioteken i sig att bestämma vilka
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böcker som är liknande böcker till den aktuella titeln, vilket eventuellt kan göras med hjälp av
ämnesord.

Ingen av bibliotekskatalogerna har direkta länkar till liknande böcker men ämnesorden och i
vissa fall signum är klickbara ett och ett. Ett sätt för bibliotekskatalogerna att utveckla dessa
funktioner är att tillåta att flera ämnesord kan kombineras för vidare sökning. Då ett
associerande nätverk av ämnesord finns genom dessa länkarna är steget för att direkt länka till
liknande titlar inte så stort.

Anledningarna till att detta inte finns på biblioteken är olika. På Ronneby och Boxholms
bibliotek menar de att länkar till liknande titlar låter användbart men har själva inte diskuterat
saken. På Stadsbiblioteket i Borås vet de om att det finns möjlighet att ha länkar till liknande
titlar men har inte tagit beslut om det än. Mölndals och Malmö Stadsbibliotek anser att det är
med ämnesorden som innehållet definieras och att de på så vis redan har funktion genom
länkar från ämnesorden.

Lästips kan även ges genom litteraturlistor och recensioner. Litteraturlistor finns på
Amazon.com och på Malmö Stadsbibliotek. BOOK-IT OPAC 2.0 har en speciell avdelning
för detta men just Ronneby bibliotek nyttjar den inte speciellt mycket. Recensioner kan ge en
inblick i vad en bok handlar om och på så vis ge användaren möjlighet att besluta om boken
är av intresse eller inte. Amazon.com har recensioner till nästan alla titlar och samtliga system
tillåter detta på samma sätt som tidigare diskuterats angående omslagsbild och baksidestext.
Att ingen av bibliotekskatalogerna har detta hör samman med diskussionen som fördes om
tillägg för mervärden i kapitel 5.3.

Om användaren har möjlighet att få lästips på skönlitteratur genom funktioner och tjänster
som onlinekataloger erbjuder ökar det inte bara säkerheten för att han/hon hittar en bra bok
utan också att mer okända författare blir utlånade. Ett sätt kan också vara att användaren
genom browsing kan söka sig fram genom olika genrer eller att det finns länkar till liknande
titlar i katalogen. Om sedan katalogposterna är informativa med recensioner, omslagsbilder
och baksidestext ökar det chanserna att användaren får upp ögonen för böcker som annars
skulle försvinna i den mängd titlar som biblioteket tillhandahåller. När det gäller lästips och
rekommendationer har bibliotekskatalogerna inte speciellt mycket att erbjuda. Som mycket
annat hör detta ihop med att katalogen från början var ett sökverktyg. Då det idag finns
möjlighet att göra sökningar hemifrån borde bibliotekskatalogen erbjuda mer
rekommendationer och lästips. Givetvis har Amazon.com utvecklat dessa funktioner för att få
sälja mer böcker men funktionerna och tjänsterna är ändå något som borde vara användbart
även för bibliotek inte minst för att ge användaren nya tips på intressanta böcker att läsa.
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För att katalogen ska kunna tillfredställa olika användares behov måste det gå att ändra
katalogen så att den passar den individuella användaren. Det kan också underlätta om det
finns möjlighet att få personlig service och att systemet anpassar sig efter användarens behov.
Då kortkatalogen var statisk och användaren själv inte kunde påverka innehållet erbjuder
onlinekataloger möjligheter för användaren att själv bidra och interagera med systemet.
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Ett sätt är att låta användaren själv göra inställningar för begränsning av sökningen. Detta
finns på Amazon.com och i alla kataloger även om det skiljer sig ganska mycket emellan hur
mycket inställningar som användaren kan göra.

För att träfflistan ska kunna anpassas efter hur användare vill se resultaten är det en fördel om
den kan sorteras. De flesta systemen, utom Public, har som Amazon.com gett användaren
möjlighet att sortera sin träfflista efter egna behov. Av dessa är det endast Libra III webb-
OPAC som gjort tjänsten tydlig genom att redan vid sökfälten tillåta sortering av träfflistan.
INNOPAC Millenium har som Amazon.com sortering av resultat vid träfflistan. Malmö
Stadsbibliotek erbjuder dock endast användaren att ändra sortering efter årtal. Borås
Stadsbibliotek har som representant för Public inte gett användaren möjlighet att ändra
sorteringen av träfflistan. De anser att de har strävat efter en sortering som ska vara så
relevant som möjligt i förhållande till hur användaren söker. De har för övrigt inte känt något
större behov av att kunna erbjuda olika typer av sorteringar.

Amazon.com har funktionen �������������
�	� och det enda bibliotekssystem som har
möjlighet till denna funktion är INNOPAC Millenium genom A �A���
����� Systemet är som
Amazon.com och som även tidigare påpekats (se kap 5.4) ett amerikanskt system där tekniken
har utvecklats på ett annat sätt än i Sverige vilket antagligen är orsaken till att de har denna
funktion som inget av de svenska systemen har.

Däremot tillåter samtliga bibliotekssystem att användaren själv håller bokbeståndet under
uppsikt och reserverar böcker direkt i katalogen och ett meddelande skickas när dessa kommit
in. Detta kräver dock att användaren själv håller sig uppdaterad på nyinkomna titlar.

De två bibliotek som ännu inte har denna funktion är Mölndal och Boxholm. På Mölndals
Stadsbibliotek kommer funktioner för omlån, reservation och inköpsförslag att finnas senare i
år 2002. Även på Boxholms bibliotek är det på gång och användarna kommer att tilldelas
egna pinkoder.

En individualiserad service som en egen sida till användare är ett sätt att försöka göra
bibliotekskatalogen mer anpassad efter varje användares olika behov och intressen. En sådan
service kan vara bra för användare som använder katalogen hemifrån. Det kan också vara
användbart för dem som inte känner sig nöjda med bibliotekariers boktips eller är rädda för att
bibliotekarien ska se ner på deras litterära smak, för att böckerna inte håller hög kvalité enligt
deras normer, eller då bibliotekarien visar ointresse eller är stressad. Bibliotekarier tenderar
ofta att kategorisera användare som att en tjej som är trettio år och singel tycker om boken
”Bridget Jones dagbok”.

Möjligheten att ge användaren en egen sida i katalogen är det också bara INNOPAC
Millenium genom A �A���
���� som tillåter. Att ingen av de svenska systemen har den är
antagligen kopplat till att det kan anses vara åsiktsregistrering (se kap. 5.4). Både på
Amazon.com och i INNOPAC Millenium är denna funktion valfri och användaren kan själv
välja om han/hon vill ha den eller inte.

Malmö Stadsbiblioteket har testkört A �A���
���� men anser att det är en så pass ny funktion
att den inte fungerar riktigt bra. De anser att den inte fungerar tillfredsställande på svenska
särskiljande problem som till exempel e-post till en användare inom ett önskat
intresseområde. De räknar dock med att dessa problem löst sig till nästa uppgradering och
kommer då att ta funktionen i bruk.
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Vid förfrågan till Mölndals Stadsbibliotek om de skulle vilja att katalogen var mer personligt
anpassad som till exempel genom en egen sida i katalogen blev svaret ”absolut”. De anser att
det skulle vara en logisk utveckling av OPAC och att det ger en bra individualiserad service
och har själv funderat mycket på detta och skulle vilja utveckla något liknande. På biblioteket
i Ronneby säger de att flera användare har efterlyst en liknande service. Problemet där är
tidsbristen då nästan all arbetstid går åt till rutinuppgifter. När de genomförde projektet Open
Library fick de EU-bidrag och kunde anställa mer personal men när projekttiden tog slut
försvann också de extra personalresurserna. En utveckling av Open Library är på gång och det
är möjligt att en liknande funktion kommer att finnas där. På Stadsbiblioteket i Borås har det
förts diskussioner om individualisering av bibliotekskatalogen och även e-post meddelande
till användaren och de tror att de kommer att införa något i den vägen i framtiden. På
Boxholms bibliotek anser de att det i framtiden kommer att bli viktigt att ge personlig service
på ett annat sätt än vad som görs idag. I och med att biblioteken nu satsar på utökad service
via hemsidor blir detta med egna sidor något som kommer att krävas av användarna. På
Boxholms bibliotek anser de att det finns mycket att utveckla inom detta område.

Att ha en funktion som tillåter att användaren själv får skriva recensioner och betygsätta
böcker kan få effekten att användaren känner sig delaktig och att deras åsikter räknas. På
Amazon.com visas användarnas recensioner och betygsättningar i katalogposten vilket
ytterligare ökar användarens delaktighet i systemet. Mikromarc WebCat är det
bibliotekssystem som låter användaren få lufta sina kommentarer om en bok. Vad biblioteken
som har Mikromarc WebCat som sitt system väljer att göra med recensionerna de får in är
upp till vart och ett av dem.

På Boxholms bibliotek tar de emot beställningar och inköpsförslag via funktionen
A
��
����
 och åtgärdar dem direkt. De uppmanar också sina användare att komma med
förslag och synpunkter där. När det kommer recensioner och boktips som de anser är bra
anslås de på biblioteket men de kommer troligtvis att utveckla sin hemsida så att användarnas
synpunkter kan bli synliga där i framtiden.

Även om bibliotekssystemen inte har denna funktion finns vissa tankar om det på biblioteken.
På biblioteket i Ronneby är det planerat att den utvecklade versionen av Open Library ska
tillåta att användarna skriver egna recensioner och betygsätter böcker. På Mölndals
Stadsbibliotek anser de att idén inte är så dum men med påtryckning att det skulle kräva att
någon kontrollerar vad som skrivs så att det inte sprids rasism eller olämpligheter.
Stadsbiblioteket i Malmö har tidigare haft funktionen att användare själva får skriva
recensioner på hemsidan men det var ingen direkt framgång. De vet inte om det skulle
fungera bättre ifall möjligheten fanns direkt i katalogen. På Borås Stadsbibliotek skulle de
istället hellre se att en funktion som att låta användaren skriva egna recensioner fanns på
hemsidan än i katalogen.

Då biblioteken själva inte har resurser att skriva recensioner till titlarna kan detta vara ett
alternativ. De recensioner som användarna skriver kan läsas igenom så att inget obscent språk
eller oseriöst innehåll finns och sedan kopplas dessa till katalogposten.

Ett liknande sätt är det som Amazon.com erbjuder genom att författaren själv kan skriva in en
intervju. Det sparar tid och pengar ifall författarna själva intresserar sig och kommenterar sina
verk. I och för sig är Amazon.com ett kommersiellt företag och på så vis har författarna
möjlighet att sälja mer böcker om de själva medverkar där, men det borde finnas författare
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som även är intresserade av att deras böcker ska lånas ut på bibliotek. Då flera kataloger
kommer från samma leverantör och även katalogposterna borde det gå att koppla intervjuer
med författare till samtliga kataloger med samma system.

En funktion som Amazon.com utvecklat men inga bibliotekssystem eller bibliotekskataloger
är ett diskussionsforum. På ett bibliotek kan ett diskussionsforum ha flera olika
användningsområden. Till exempel när ett bibliotek ska byggas om eller förändras och de vill
ha synpunkter och förslag på vad användarna tycker och tänker om saken. Ett annat
användningsområde är att användare själva kan diskutera sinsemellan om till exempel en
favoritbok. Det är möjligt att detta är ett för stort steg för bibliotekskatalogerna och att det är
mest användbart för de mer regelbundna användarna. Ett diskussionsforum innebär också att
ytterligare resurser behöver tillsättas för att se till att inget obscent språk eller olämpliga
åsikter sprids.

Amazon.com visar på flera möjligheter som interaktion mellan användaren och systemet kan
innebära. Inom detta område kan bibliotekssystemen fortfarande utvecklas en hel del. Som
exempel kan nämnas att tillåta att användaren får en egen sida anpassad efter individuella
behov eller att låta användarens kommentarer få luftas genom recensioner. Svaren från
biblioteken visar att tankar om detta finns men att de ofta stannar på idéstadiet och istället för
att sätta press på systemleverantörerna verkar de invänta att systemet automatiskt ska
uppgraderas och därmed få nya funktioner. Idag är det generellt krångligt för användaren att
göra egna inställningar och begränsningar i katalogen. Dessa inställningar är mer anpassade
efter bibliotekariernas tankesätt och kan vara svåra för en användare att förstå och framförallt
få reda på att möjligheten att göra egna inställningar finns.

"�%�?	�����'�����	�


Då denna undersökning enbart tar upp funktionerna och möjligheterna genom jämförelser kan
en utveckling av undersökningen vara att göra användarundersökningar för att se vilka
funktioner som är önskvärda för användarna och vilka som inte är det. Det vore naturligtvis
även intressant att göra en undersökning av icke-användarna för att därefter se på nya
möjligheter för bibliotekskatalogen.

För att kommentera en mer övergripande forskning om OPAC borde det undersökas vidare
om OPAC på folkbibliotek och även mer om vilka möjligheter som finns för just
skönlitteratur. Idag fokuseras forskningen av OPAC mer på akademiska bibliotek och
återvinning av facklitteratur. Som ytterligare ett exempel på vidare forskning kan demokratisk
indexering nämnas. Då fler och fler användare söker information själv måste indexeringen
anpassas mer efter användarens termer. Demokratisk indexering är ett sätt att närma sig en
mer användaranpassad indexering.
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6. SAMMANFATTNING

Med hjälp av Internet finns det idag möjlighet att söka i bibliotekskataloger var som helst i
världen. Detta innebär att det måste finnas funktioner och möjligheter för användaren att själv
genomföra sina sökningar. En verksamhet som fungerat väldigt bra på Internet är bokhandlar
och denna uppsats undersöker om de funktioner och möjligheter som de erbjuder även kan
finnas eller redan finns i bibliotekskataloger.

Syftet med denna uppsats är att jämföra en bokhandel på Internet med fem OPACs för att
undersöka hur dagens bibliotekskataloger tar tillvara på de möjligheter som finns för sökning
på skönlitteratur. Detta för att se om bibliotekskatalogerna, som från början strukturerades
efter kortkatalogens principer, har övergått till en struktur som är mer anpassad till de
möjligheter och funktioner som finns i onlinekataloger.

I uppsatsen utgör Amazon.com ett exempel på de funktioner och möjligheter som en
bokhandel på Internet har.

De frågeställningar som jag arbetat utifrån är:
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Studierna gjordes genom två kvalitativa granskande undersökningar. Den första studien
undersöker om fem svenska bibliotekssystems OPACs erbjuder samma möjligheter och
funktioner som Amazon.com. Detta besvaras utifrån tretton frågor som är indelade i de fyra
kategorierna: ���������
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��. Den andra studien undersöker hur fem svenska folkbibliotek, som
var och ett använder något av de tidigare undersökta bibliotekssystemen, nyttjar de
möjligheter som dessa erbjuder. Även här utgör Amazon.com ett jämförande exempel.
Undersökningen är indelad i de sju kategorierna: ��������	���
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Uppsatsen börjar med att ge en inblick i klassificering och indexering för skönlitteratur på
bibliotek. Sedan redogörs för hur OPAC har utvecklats från början av 70-talet fram till idag
och vidare visas på ett exempel hur en OPAC i Danmark utvecklats speciellt för
skönlitteratur. Efter detta redogörs för en undersökning, gjord på två folkbibliotek i
Storbritannien, om hur innehållsbeskrivningar i katalogposter kan ha betydelse för användares
val av skönlitterära böcker. Då det inte finns någon tidigare forskning med jämförelser mellan
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Amazon.com och bibliotekskataloger visas istället på några andras idéer om hur
Amazon.com´s funktioner skulle kunna tillämpas på bibliotek och i bibliotekskataloger.

Sedan presenteras de undersökta objekten som förutom Amazon.com är fem bibliotekssystem
och fem folkbibliotek. De fem undersökta bibliotekssystemen är Axiell BOOK-IT OPAC 2.0,
Libra III webb-OPAC, INNOPAC Millenium, Public och Mikromarc WebCat. De fem
undersökta biblioteken är Ronneby bibliotek, Mölndals Stadsbibliotek, Malmö Stadsbibliotek,
Borås Stadsbibliotek och Boxholms bibliotek.

De båda undersökningarna redovisas var för sig i kapitel 4 och sammanförs sedan i kapitel 5
med diskussion och slutsatser. Kapitel 5 är indelat genom en kombination av de kategorier
som undersökts i de två studierna. Här visas även vad de undersökta biblioteken anser om
vissa av de funktioner och möjligheter som finns i deras kataloger eller på Amazon.com.

Resultaten visar att bibliotekskataloger inte släppt principerna från kortkatalogens tid helt men
förnyelse och utveckling har dock skett. Ett exempel på detta är de sökmöjligheter som finns
genom sökfält där dels författar- titel- och ämnesordsfälten finns kvar men det har även
utvecklats ett fält för fritext, vilket innebär att sökningen inte är riktat mot något speciellt fält.
Däremot har utvecklingen av andra sökmöjligheter som finns i onlinekataloger som browsing
genom genrer och ämnen, som Amazon.com erbjuder, inte utvecklats mer än i ett av
bibliotekssystemen. Det verkar fortfarande vara standard att ett sökord ska skrivas in.

Ingen av bibliotekssystemen erbjuder en speciell avdelning för sökning på endast
skönlitteratur som Amazon.com. Om användaren vill göra sökningar på enbart skönlitteratur i
bibliotekskatalogerna måste han/hon göra inställningar, söka på klassificeringskod i
kombination med andra termer eller på termen skönlitteratur, om den är inlagt som ämnesord,
i kombination med andra termer.

På Amazon.com finns mervärden som omslagsbild, baksidestext och recensioner till titlarna.
Denna möjlighet tillåter även bibliotekssystemen idag. Då detta är relativt nytt har ingen av de
undersökta biblioteken tillfört detta ännu men de är medvetna om att möjligheten finns. Det är
ingen av de undersökta katalogerna som erbjuder speciellt mycket rekommendationer och
lästips utan dagens OPAC är fortfarande mest använt som enbart ett sökverktyg.

Användaren har vissa möjligheter att interagera med bibliotekssystemen genom att till
exempel gå in och ändra inställningar för att begränsa sökningen och anpassa dem mer efter
egna behov. Av de fem undersökta bibliotekssystemen är det bara ett som i likhet med
Amazon.com kan erbjuda en individualiserad avdelning i katalogen samt tjänsten att bevaka
en användares intresseområde eller favoritförfattare och meddela via e-post när en ny titel
finns tillgänglig. Inget av de undersökta biblioteken erbjuder således en egen individualiserad
katalog som Amazon.com men tankar om att tillföra det i framtiden finns.
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Den första kontakten med respondenterna togs via telefon. Där presenterade jag mig själv och
gav en introduktion till vad min uppsats skulle handla och fick sedan klartecken från samtliga
att det var okej att jag skickade några frågor per e-post.

Till samtliga bibliotek:

Hej!
Det är väldigt snällt av dig att ta dig tid att besvara mina frågor. Jag skriver en
magisteruppsats om OPAC på Internet och jämför fem bibliotekssystems publika del (OPAC)
med Internetbokhandeln Amazon.com för att se vilka möjligheter och funktioner som
användaren har för sökning på skönlitteratur. …… Stadsbibliotek är alltså utvalt som
representant för …… Jag är givetvis tacksam om du vill besvara samtliga frågor men om det
är någon du inte kan eller vill besvara är det naturligtvis okej att hoppa över den.

Här kommer frågorna:
1. När installerade ni OPAC?
2. Varför valde ni systemet ……?
3. a. Fanns det någon kravspecifikation på systemet ni skulle välja?

b. I så fall hur såg kravspecifikationen ut?
      4.   Är den nuvarande versionen den första eller har uppgraderingar eller byte av system
            gjorts någongång?

5. Importerar ni de bibliografiska posterna?
6. a. Gör ni på biblioteket egna tillägg eller ändringar i OPAC för lokala behov?

b. I så fall vilka?
      7.   Har ni på biblioteket själva valt vilka av de funktioner som …... OPAC kan
            erbjuda som ni vill ha respektive inte vill ha i er katalog?

8. Finns det funktioner som ni saknar?
9. Är ni nöjda med systemet?
10. Valde ni själva vilka länkar som skulle finnas till vänster/högst upp i katalogen?

Till Ronneby bibliotek:
11. a. Går det att söka bland endast skönlitterära titlar i katalogen?

b. I så fall hur?
      12.  OPAC 2.0 tillåter att det tillsätts mervärden som omslagsbild, baksidestext och
              recensioner kopplat till katalogposten. Varför har inte ni denna funktion?
      13.  Varför finns inte länkar från en katalogpost i OPAC 2.0 till Open library

       där omslagsbild med mera finns?
14. Varför gjordes projektet Open Library utanför katalogen och inte direkt i den?
15. Det finns hyperlänkar från bland annat ämnesorden i katalogposten till andra titlar
      med samma ämnesord. Skulle ni vilja ha länkar från en titel till andra titlar med
      liknande innehåll?
16. Skulle ni vilja att katalogen erbjöd användaren mer personlig service som till exempel
      egna sidor som är anpassade efter den enskilda användarens behov och intressen?
      Och att användaren kan anmäla intresseområden eller favoritförfattare till katalogen
      Som sedan bevakar bokbeståndet och meddelar via e-post när en ny titel inom
      Intresseområdet eller av favoritförfattaren finns tillgänglig på biblioteket?
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17. Skulle ni vilja att katalogen (som Open Library) tillåter att användaren själv får skriva
      recensioner och betygsätta böcker?’
18. Har ni funderat på möjligheten att genom browsing låta användaren klicka sig fram i
      katalogen genom olika ämnen och genrer för att få lästips inom ett visst område?

Till Mölndals Stadsbibliotek:
11. a. Går det att söka bland endast skönlitterära titlar i katalogen?

b. I så fall hur?
      12. Skulle ni vilja att det fanns mervärden som omslagsbild, baksidestext och recensioner
            kopplat till katalogposten.
      13. I katalogposten finns länkar från bland annat ämnesorden till andra titlar med samma
            ämnesord. Skulle ni, på ett liknande sätt, vilja ha länkar från en skönlitterär titel till
            andra skönlitterära titlar med liknande innehåll?
      14. a. Finns det möjlighet för användaren att själv se sina lån som han/hon har hemma
            samt göra omlån?
            b. Om inte, varför?

15. Skulle ni vilja att katalogen erbjöd användaren mer personlig service som till exempel
      egna sidor som är anpassade efter den enskilda användarens behov och intressen?
      Och att användaren kan anmäla intresseområden eller favoritförfattare till katalogen
      Som sedan bevakar bokbeståndet och meddelar via e-post när en ny titel inom
      intresseområdet eller av favoritförfattaren finns tillgänglig på biblioteket?

      16. Skulle ni vilja att katalogen tillåter att användaren får skriva in recensioner och
            betygsätta böcker?
      17. Har ni funderat på möjligheten att genom browsing låta användaren klicka sig fram i
            katalogen genom olika genrer och ämnen för att få lästips inom ett visst område?

Till Malmö Stadsbibliotek:
      11. a. Går det att söka bland endast skönlitterära titlar i katalogen?
            b. I så fall hur?
      12. Systemet INNOPAC Millenium webb-OPAC tillåter att det tillsätts mervärden som
            omslagsbild, baksidestext och recensioner kopplat till katalogposten? Varför har inte
            ni den funktionen?
      13. I katalogposten finns länkar från bland annat ämnesorden till andra titlar med samma
            ämnesord. Skulle ni, på ett liknande sätt, vilja ha länkar rån en skönlitterär titel till
            andra skönlitterära titlar med samma innehåll?
      14. I den amerikanska versionen av webb-OPAC finns det möjlighet genom ”My
            Millenium” att låta användaren få egna sidor anpassade efter deras intressen och
            behov. Skulle ni vilja att katalogen erbjöd användaren mer personlig service som
            Till exempel egna sidor som är anpassade efter den enskilde användarens behov och
            intresseområden? Och även att användaren kan anmäla sina intresseområden eller
            Favoritförfattare till systemet som sedan bevakar bokbeståndet och meddelar via
            e-post när en ny titel inom intresseområdet eller av favoritförfattaren finns tillgänglig
            på biblioteket?
      15. Skulle ni vilja att katalogen tillåter att användaren själv får skriva in recensioner och
            betygsätta böcker?
      16. Har ni funderat på möjligheten att genom browsing låta användaren klicka sig fram i
            katalogen genom olika ämnen och genrer för att få lästips in om ett visst område?
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Till Borås Stadsbibliotek:
      11. a. Går det att göra sökningar endast bland skönlitterära titlar?
            b. I så fall hur?
      12. En funktion som OPAC erbjuder är sortering av sökresultaten. Saknar ni den
            funktionen i Public eller har ni valt att inte ha den?
      13. I katalogposten är bland annat författarnamnen klickbara för vidare sökning på
            samtliga titlar av författaren. Varför är inte ämnesorden klickbara för vidare
            sökning till andra titlar med samma ämnesord?
      14. Om en skönlitterär titel ingår i en serie finns det i katalogposten en länk som visar en
            träfflista med samtliga titlar i serien. Skulle ni, på ett liknande sätt, vilja ha länkar från
            en skönlitterär titel till andra skönlitterära titlar med liknande innehåll?
      15. Public tillåter att mervärden som omslagsbild, baksidestext och recensioner kopplas
            till katalogposten genom till exempel länkar till externa databaser. Varför har inte ni
            den funktionen?
      16. Skulle ni vilja att katalogen erbjöd användaren mer personlig service som till exempel
            egna sidor som är anpassade efter den enskilde användarens behov och
            intresseområden? Och att användaren kan anmäla intresseområden eller en
            favoritförfattare till systemet som sedan bevakar bokbeståndet och meddelar via
            e-post när en ny titel inom intresseområdet eller av favoritförfattaren finns tillgänglig
            på biblioteket?
      17. Skulle ni vilja att katalogen tillåter att användaren får skriva egna recensioner och
            betygsätta böcker?
      18. Har ni funderat på möjligheten att genom browsing låta användaren klicka sig fram i
            katalogen genom olika ämnen och genrer för att få lästips inom ett visst område?

Till Boxholms bibliotek:
       11. a. Går det att göra sökningar endast bland skönlitterära titlar i katalogen?
             b. I så fall hur?
       12. Mikromarc Webcat tillåter att mervärden som omslagsbild, baksidestext och
             recensioner kopplas till katalogposten. Varför har inte ni den funktionen?
       13. Om en titel ingår i en serie finns det i katalogposten en länka som visar en
              träfflista med samtliga titlar i serien. Skulle ni, på ett liknande sätt, vilja ha länkar
              från en skönlitterär titel till andra skönlitterära titlar med liknande innehåll?
       14. a. Finns det möjlighet för användaren att själv se vilka lån han/hon har hemma samt
             göra omlån?
             b. Om inte, varför?
       15. Skulle ni vilja att katalogen erbjöd användaren mer personlig service som till exempel
             egna sidor som är anpassade efter den enskilde användaren s behov och
             intresseområden? Och att användaren kan anmäla intresseområden eller
             favoritförfattare till systemet som sedan bevakar bokbeståndet och meddelar via
             e-post när en ny titel inom intresseområdet eller av favoritförfattaren finns
             tillgänglig på biblioteket?
       16. Kan användaren genom funktionen ”Meddelande” skriva in recensioner och
             betygsätta böcker? Vad gör ni i så fall med boktipsen ni får in?

Till samtliga bibliotek:

Tack för att du besvarar frågorna, det är till stor hjälp i mitt uppsatsskrivande. Eftersom
uppsatsarbetet är tidsbegränsat vore det bra om jag kunde få svaren så snart som möjligt.
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Mirja Berggren


