
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT

2015:14

Kartbaserad sökning i bibliotekskataloger

MARIA IDEBRANT

Maria Idebrant
Detta verk är licensierat under en
Creative Commons Erkännande/
IckeKommersiell/DelaLika licens



Svensk titel: Kartbaserad sökning i bibliotekskataloger

Engelsk titel: Map-based searching in library catalogues

Författare: Maria Idebrant

Färdigställt: 2015

Abstract: In this thesis, I investigate how to enhance a libra-
ry catalogue with a map interface. One method is to
match catalogue records with a place name gazette-
er. The aim of the study is to evaluate this method
on a Swedish collection of resources by creating an
prototype, and, to evaluate that prototype from a user
perspective.
The prototype that was made enables map-based se-
arching in a collection of resources. It was created
with catalogue records from Libris and a place na-
me gazetteer from GeoNames. Many of the records
were linked to one or more points on the map by
matching subject headings from the records and place
names from the gazetteer. I also discuss how to sepa-
rate between different places sharing the same name.
I evaluated the prototype with respect to usability. Th-
ree aspects of the concept of usability (learnability,
errors, and satisfaction), as they are described by Ni-
elsen, were the basis for the design of the study. The
prototype was tested by five users that carried out th-
ree tasks using the prototype.
The findings revealed that the interface was not easy
to learn. The users encountered several problems, for
example, many had difficulties finding the place they
had sought for on the map. Nevertheless, four of them
would like to use it again if it had been available. Ba-
sed on the findings, I give some recommendations for
improving the interface tested.
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människa-datorinteraktion



Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Bibliotekskatalogens uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Användares interaktion med bibliotekskataloger . . . . . . . . . 2
1.3 Kartgränssnitt som stöd vid informationssökning . . . . . . . . 4
1.4 Syfte och frågeställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Beskrivning av testgränssnittet 7
2.1 Bibliografiska data: Libris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Geografiskt namnregister: GeoNames . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Karta: Google Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4 Matchning av katalogposter och ortnamn i namnregistret . . . . 10
2.5 Gränssnittets utseende och funktion . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Användarstudie – metod 16
3.1 Användbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.1 Hur lätt systemet är att lära sig . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.2 Förekomst av misstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.3 Tillfredsställelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.4 Effektivitet och hur lätt systemet är att minnas . . . . . . 18

3.2 Testanvändarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.1 Urval av testanvändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.2 Kontakt med testanvändare . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3 Utformning av användarstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.1 Inledande intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.2 Test av gränssnittet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.3 Metodologisk kritik av användbarhetsstudier . . . . . . 23

3.4 Analys av materialet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4 Resultat av användarstudien 25
4.1 Uppgift 1: svårt att hitta träfflistan och att klicka sig in på post-

visningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Uppgift 2: ”Sök inom kartområdet” användes inte och träfflistan

var fortsatt svårfunnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Uppgift 3: svårt att hitta en okänd ort och problem med markörer

som låg för nära varandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4 Fri sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



5 Analys av och diskussion kring användarstudien 30
5.1 Hur lätt är prototypen att lära sig? . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2 Förekomst av misstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.2.1 Svårigheter att hitta träfflistan . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.2 Svårigheter att hitta detaljerad information om en titel . 31
5.2.3 Funktionen för att söka inom ett kartområde användes inte 32
5.2.4 Svårt att hitta den ort man sökt efter på kartan . . . . . . 32
5.2.5 Markörer skymmer varandra eller skyms av inforutan . . 33
5.2.6 Stavfel och sökning på annat än ortnamn . . . . . . . . 33

5.3 Tillfredsställelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6 Diskussion och slutsatser 36
6.1 Vilka problem och möjligheter finns det vid utveckling av ett

kartgränssnitt för en
svensk folkbibliotekskatalog? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.1.1 Svårt att skilja mellan olika platser med samma namn . . 36
6.1.2 Det kommer finnas relevanta resurser som inte matchats 38
6.1.3 Möjligt att på ett enkelt sätt koppla stora mängder kata-

logposter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2 Hur upplevs sökning via den prototyp som testas med avseende

på användbarhet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.3 Går det att se några möjliga förbättringsområden för den proto-

typ som testas utifrån användarnas upplevelser? . . . . . . . . . 40
6.4 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Litteraturförteckning 43

Bilaga 1 Inledande intervju

Bilaga 2 Uppgifter vid test av gränssnittet

Bilaga 3 Avslutande intervju



Figurer

2.1 Området vars ortnamn användes i prototypen. . . . . . . . . . . 9
2.2 Matchning av katalogposternas ämnesord med det geografiska

namnregistret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Skärmklipp av testgränssnittet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4 Exempel på aktiv markör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Exempel på postvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.1 Resultat vid ortnamnssökning på ”Vrixlösa” . . . . . . . . . . 28





1 Inledning

Låt oss anta att du besöker biblioteket för att låna någonting att läsa. Du har
ingen speciell titel i tanken, men det får gärna påminna om den där gröna boken
du lånade för ett tag sedan. Du strövar mellan hyllorna, läser på några baksidor
och se där, plötsligt hittar du en bok som är precis vad du ville ha. Vilken tur –
eller?

Exemplet är, något omarbetat, hämtat från Svenonius (2000, s. 19). Hon kon-
staterar att en del användare inte vet på förhand vad de vill ha, eller saknar för-
måga att uttrycka det. Ändå kan samma användare säga när de hittat rätt. Dessa
användare, menar hon, förväntar sig vägledning. Traditionellt sett har bibliotek
mött denna förväntan, till exempel genom att ordna samlingarna utifrån ett klas-
sifikationssystem. Därför är det heller inte ren tur om en person hittar den rätta
boken genom att vandra omkring bland hyllorna och titta. Tvärtom enligt Sveno-
nius, som skriver att den ordnade uppställningen fungerar som en osynlig guide
för användaren.

Att utnyttja hyllornas uppställning som en osynlig guide kan vara ett trevligt
sätt att leta efter litteratur, men det är inte alltid praktiskt eller tillgängligt. Ett an-
nat alternativ för användaren är att hitta material och navigera i samlingarna med
hjälp av en bibliotekskatalog. Det är också vad denna uppsats kommer att handla
om. Nedan diskuteras vilka krav en användare kan ställa på bibliotekskataloger
utifrån International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
riktlinjer samt Svenonius förslag på tillägg till dessa. Därefter presenteras några
studier kring användares interaktion med bibliotekskataloger. Kapitlet avslutas
med en presentation av ett förslag kring utveckling av bibliotekskataloger fram-
lagt av Buckland et al. (2007) följt av studiens syfte och frågeställningar.

1.1 Bibliotekskatalogens uppgifter

Vad användarna kan vänta sig av bibliotekskataloger är ett av de ämnen som dis-
kuteras i Funktionella krav på bibliografiska poster (oftare benämnt Functional
Requirements for Bibliographic Records eller FRBR). I rapporten definieras fyra
allmängiltiga krav som användare kan ställa på kataloger: användaren ska kun-
na hitta material som motsvarar dennes sökkriterier, identifiera en entitet, välja
en entitet och få tillgång till den entitet som beskrivs (International Federation
of Library Associations and Institutions. Study Group on the Functional Requi-
rements for Bibliographic Records, 2006, s. 12). Dessa krav är också grunden
för de rekommendationer som ges senare i samma skrift kring vilka metadata
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katalogposter bör innehålla.
Utöver dessa krav argumenterar Svenonius (2000, s. 18-19) för ytterligare ett:

möjligheten att kunna navigera i en bibliografisk databas. Hon menar, som tidi-
gare nämnts, att användare som inte kan uttrycka vad de letar efter förväntar sig
vägledning. Svenonius föreslår därför att de ändå bör kunna använda katalogen
för att navigera, exempelvis mellan poster utifrån deras relationer till varandra.
Den vägledning som tidigare getts bland annat genom uppställning utifrån klas-
sifikation behövs även i en bibliotekskatalog.

Svenonius (2000, s. 17-18) kommenterar även kravet på att användaren ska
kunna hitta material som motsvarar dennes sökkriterier. Som det är formulerat i
FRBR görs ingen skillnad mellan sökningar efter en enskild entitet och sökningar
efter en grupp av entiteter. Enligt Svenonius gör detta att den senare typen av
sökning kommer i skymundan. Istället anser hon att kravet borde vara uppdelat
i två underkategorier: att hitta en enskild entitet (findning objective) och att leta
upp en grupp av entiteter som tillsammans är samtliga dokument inom ett visst
ämne, med samma författare eller liknande (collocation objective).

Denna uppsats kommer att handla om bibliotekskatalogens roll för att möjlig-
göra för användaren att navigera i samlingarna och hitta resurser. I det senare
fallet är det möjligheten att hitta resurser utifrån ett gemensamt ämne som är
av intresse. Det vill säga ett exempel på det som Svenonius (2000) benämner
collocation och inte möjligheten att hitta på förhand kända titlar.

1.2 Användares interaktion med bibliotekskata-
loger

Även om bibliotekskatalogen är till för att användarna ska kunna hitta materi-
al, verkar det vara något som många har svårt för. I flera studier som gjorts av
sökloggar från olika bibliotek har man kunnat dra slutsatsen att ungefär hälften
av sökningarna antingen leder till inga träffar alls eller till ett mycket stort antal
(Antell & Huang, 2008; Hildreth, 1997; Lau & Goh, 2006; Waller, 2010). Detta
brukar räknas som misslyckade sökningar, även om man utifrån en söklogg inte
med säkerhet kan veta ifall användaren själv upplevde det så.

Ett exempel på en sådan studie är Wallers (2010) genomgång av sökloggar
från State Library of Victoria, ett större folkbibliotek i Australien. Hon kun-
de konstatera att mellan 31 och 56% av sökningarna misslyckades eftersom de
inte gav några träffar, med undantag för fritextsökningar (Keyword Anywhere).
Fritextsökningar misslyckades på detta sätt enbart i 7% av fallen, men i gengäld
resulterade 73,5% av dem i mer än 1000 träffar istället.
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En annan sak som intresserade Waller var om och när användarna valde att
avbryta sina sökningar i katalogen. Ungefär var femte person (22,3%) valde att
avbryta sökningen efter första försöket om det inte gett några träffar, vilket hon
tolkade som att personen sannolikt gav upp. Andelen som gav upp vid en miss-
lyckad första sökning var något högre (26%) om man såg enbart till de som
använde katalogen hemifrån (Waller, 2010).

Katalogsökningar kan huvudsakligen delas upp i två olika typer, dels sökning-
ar efter på förhand kända objekt och dels sökningar utifrån ämne. Den först-
nämnda har bra stöd då katalogposten innehåller den information som behövs.
Den senare är mer problematisk, bland annat för att katalogposter i allmänhet in-
nehåller begränsat med information om ämnen (Rasmussen, 2011, s. 691). Detta
avspeglas även i andelen sökningar som lyckas. Lau och Goh (2006) studerade
sökloggar från Nanyangs tekniska universitetsbiblioteks onlinekatalog. De note-
rade att sökningar på titel lyckades i en högre utsträckning än genomsnittet (som
var 49.5%), medan sökningar i ämnesfältet gav de sämsta resultaten. Ett annat
exempel är en studie av Calhoun och Cellentani (2009) där 24 användare gjorde
ett antal uppgifter individuellt för att därefter diskutera upplevelserna i grupper.
Användarna fick i uppgift att söka fritt i WorldCat, därefter söka efter en specifik
bok samt söka på ett självvalt ämne. Deltagarna hade lättast för att lyckas med
sökningen på en given titel, medan ämnessökningarna var svårare. De uttryck-
te också missnöje när titlar som var orelaterade till vad de sökte efter dök upp
i träfflistan. Författarna konstaterar att det tycks som om användarna förväntar
sig att systemet ska veta vad de vill ha, även om orden de söker på har flera
betydelser (Calhoun & Cellentani, 2009).

Utöver att många användare misslyckas med sina sökningar finns det också
flera studier som tyder på att enkla sökningar föredras. I sin översikt över tidi-
ga studier av onlinekataloger kommer Borgman (1986) fram till att användarna
av katalogerna tenderar till att utföra enkla sökningar med enbart grundläggan-
de sökfunktioner och undvika systemens mer avancerade möjligheter. Liknan-
de slutsatser har dragits även i senare studier. Till exempel konstaterar Mastora
et al. (2008) att större delen av sökfrågorna i deras studie bestod av ett eller två
ord (48,9% respektive 39,6%). Studien byggde dock på att 48 studenter utförde
ålagda sökuppdrag, vilket kan ha påverkat deras motivation. Waller (2010) lyf-
ter fram att analysen av vilken typ av sökningar som genomfördes indikerar att
folkbiblioteksanvändare har enklare sökstrategier än användare av akademiska
bibliotek.
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1.3 Kartgränssnitt som stöd vid informations-
sökning

Utifrån IFLA:s riktlinjer och Svenonius tillägg till dessa kan användare kräva att
de med hjälp av bibliotekskatalogen ska kunna hitta material och navigera i sam-
lingarna. Samtidigt visar tidigare forskning att många sökningar misslyckas och
speciellt problematiska tycks sökningar där man inte letar efter en på förhand
känd titel vara. En del av svårigheten för användaren är att formulera sin sök-
fråga på ett sätt så att systemet kan förstå den (Marchionini & White, 2007). Ett
antal tekniker har utvecklats för att underlätta för användaren. Exempel som an-
vänds i dagens sökmotorer är att systemet ger förslag på en sökfråga utifrån vad
man börjat skriva in (query completion) och att det kan ge förslag på alternativ
stavning när man förmodas ha stavat fel (Marchionini & White, 2007).

En alternativ möjlighet till att ge användaren stöd under eller efter formule-
ringen av sökfrågan är att tillhandahålla ett sökgränssnitt där den inte behöver
formulera sitt informationsbehov i text överhuvudtaget. Ett sådant exempel pre-
senteras av Buckland et al. (2007). De visar att det är möjligt att göra kartbase-
rade sökgränssnitt för bibliotekskataloger där användaren kan leta sig fram via
en karta istället för att skriva in platsnamn, alternativt använda kartan för att få
hjälp att utforma den geografiska delen av en sökfråga.

I sin studie redogör Buckland et al. (2007) för fyra prototyper av kartgränssnitt
de utvecklat. Den första av de prototyper som presenteras byggde på 700 kata-
logposter för böcker som handlade om, eller var publicerade i, cebuano-regionen
på Filippinerna. Posternas geografiska ämnesord och utgivningsorter matchades
mot ett geografiskt namnregister från National Geospatial-Intelligence Agency
(NGA). Namnregistret innehöll, förutom ortnamn, också uppgifter om bland
annat koordinater. Detta innebar att en katalogpost vars ämnesord fanns med i
namnregistret kunde kopplas till minst en specifik punkt på kartan. På så vis ska-
pades en karta där platser som fanns med bland ämnesorden markerades med
en cirkel och platser som representerade utgivningsorter markerades med en
kvadrat. Om en cirkel eller kvadrat klickades på visades de katalogposter den
hörde samman med. Kartan kompletterades med extra information om bland an-
nat politiska gränser och religiös tillhörighet. Övriga prototyper som presentera-
des är variationer på samma tema.

Idén om att använda kartgränssnitt för att presentera olika typer av resurser
är inte ny. Inom biblioteksvärlden har indexkartor på papper använts sedan länge
för att underlätta sökning efter kartmaterial (Bidney, 2010). En digital motsvarig-
het till indexkartorna har presenterats av Johnston och Jensen (2009). Ett annat
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exempel är Lantmäteriets tjänst Historiska kartor (http://www.lantmateriet.se/
Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/). Kartgränssnitt kan också
användas för att underlätta sökning efter andra resurser än just kartor, vilket ovan
nämnda studie av Buckland et al. (2007) visar. Det har även presenterats fle-
ra kartgränssnitt som möjliggör sökning i arkivmaterial (se exempelvis Aucott
et al., 2009; Garoufallou et al., 2008). Ett mer vardagsnära exempel är Hemnets
kartsök (http://www.hemnet.se/resultat/karta), där lediga bostäder och tomter vi-
sas som olikfärgade punkter på en Sverigekarta.

Fördelen med ett kartgränssnitt som visualiserar vilka resurser som finns med
koppling till en viss ort är att användaren får möjlighet att navigera bland dem
utan att formulera sig i text. Då användare inte alltid kan formulera sitt infor-
mationsbehov (Svenonius, 2000, s. 19) skulle det kunna underlätta i vissa fall. I
denna studie vill jag undersöka hur kartor kan användas för att visa en samling
resurser med koppling till särskilda orter eller andra platser. Som nämnts ovan
har detta redan studerats, både för biblioteksresurser och annat. Jag är intresserad
av att se om det tillvägagångssätt Buckland et al. (2007) presenterar för sin förs-
ta prototyp, det vill säga att koppla samman katalogposternas ämnesord med ett
geografiskt namnregister, skulle vara tillämpbart även för ett svenskt bibliotek.

Att testa metoden även för svenska resurser är intressant då katalogiserings-
praxis skiljer sig något från den amerikanska, till exempel används normalt inte
kod för geografiskt område (MARC-fält 043) i Sverige enligt Kungliga bibliote-
kets formathandbok (www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-
formatet/01X-04X/#043). Jag är också intresserad av hur ett sådant gränssnitt
upplevs av användare, något som inte tas upp av Buckland et al. (2007).

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att prova metoden att matcha katalogposter mot ett
geografiskt namnregister på en svensk resurssamling, samt att genomföra en for-
mativ utvärdering av den prototyp som skapats för att identifiera förbättringar
som skulle vara fördelaktiga ur en användares perspektiv. Rent konkret genom-
förs detta dels genom utformning av en prototyp för att söka i en bibliotekskata-
log via karta och dels genom utvärdering av denna med hjälp av användbarhets-
testning.

Buckland et al. (2007) menar att bibliotek har ett tydligt behov av att ge stöd
till geografiska sökningar för många olika typer av dokument, något som även
förs fram av Bidney (2010). Men i vilka sammanhang finns behovet?

Många folkbibliotek har hembygdssamlingar där stora delar av materialet har
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kopplingar till en eller flera platser i närområdet. Det är sannolikt att en hel del
av de användare som söker efter hembygdslitteratur också gör det utifrån ett
intresse för en viss plats. Att komplettera den textbaserade katalogsökningen med
ett kartgränssnitt skulle kunna vara till stöd för dem. Jag avser därför göra en
prototyp för sökning via karta i en samling av hembygdslitteratur. En närmare
beskrivning av prototypen ges i kapitel 2.

Ett kartgränssnitt till en bibliotekskatalog har inget värde i sig självt om det
inte är till hjälp för användaren att uppnå något av sina mål. Inom ramen för den-
na studie vill jag undersöka om den prototyp som utvecklas upplevs användbar
som hjälpmedel för att hitta material och navigera i samlingarna. Användbarhet
är ett centralt begrepp inom området människa-datorinteraktion och jag kommer
att återkomma till det i avsnitt 3.1. Att testa prototypen med potentiella använda-
re är betydelsefullt för att förstå vilka utvecklingsmöjligheter och problem som
finns.

En viktig del av studien är alltså själva utvecklingen av prototypen. Också
utvärderingen av det gränssnitt som skapats kan ses som en del av utvecklings-
arbetet, då syftet med den är att hitta möjliga förbättringar. Att bygga vidare på
prototypen utifrån resultaten av utvärderingen skulle vara en önskvärd fortsätt-
ning, men ryms inte inom denna studie.

Trots att studiens fokus ligger på en specifik tillämpning kan delar av resulta-
ten ändå vara relevanta också ur ett vidare perspektiv. Utifrån utvecklingsarbetet
är det möjligt att identifiera problem och möjligheter som troligen är av generell
karaktär, även om studiens metod inte gör det möjligt att med säkerhet säga att
så är fallet.

De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är:

1. Vilka problem och möjligheter finns det vid utveckling av ett kartgränssnitt
för en svensk folkbibliotekskatalog?

2. Hur upplevs sökning via den prototyp som testas med avseende på använd-
barhet?

3. Går det att se några möjliga förbättringsområden för den prototyp som
testas utifrån användarnas upplevelser?

Den första av frågorna är inte möjlig att besvara med säkerhet i denna studie,
då den är generellt ställd. Frågan är istället tänkt som utgångspunkt för en dis-
kussion av de erfarenheter som framkommer under utvecklingsarbetet och som
kan vara av intresse även för liknande tillämpningar.
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2 Beskrivning av testgränssnittet

Som ett led i arbetet med att undersöka hur kartor kan fungera som gränssnitt för
en bibliotekskatalog har en prototyp utvecklats. I detta kapitel beskrivs hur den
är uppbyggd och vilka ställningstaganden som gjorts.

Det finns flera tänkbara tillvägagångssätt för att koppla katalogposter till punk-
ter på en karta. Buckland et al. (2007) argumenterar som tidigare nämnts för
möjligheten att matcha data från katalogposterna med ett geografiskt namnregis-
ter. Förutom ämnesord nämns klassifikationskoder och titlar som möjliga källor
för geografiska data. Andra alternativ som förts fram är att utnyttja att MARC-
formatet har stöd för koordinatangivelser direkt i posten (fält 034), något som
påpekas av Johnston och Jensen (2009) som en möjlighet för kartor. Aucott et al.
(2009) konstaterar att exempelvis böcker inte har någon geografisk koppling i
form av koordinater, men däremot genom ortnamn som återfinns i texten. De för
fram möjligheten att beskriva böcker och annat kulturarvsmaterial med hjälp av
en ontologi över platser.

De olika angreppssätten har olika för- och nackdelar. Att utnyttja koordinatan-
givelser i katalogposterna är relativt enkelt, men förutsätter att sådana finns. Där-
med passar metoden bäst för kartmaterial och som Johnston och Jensen (2009)
konstaterar kan det även då uppstå problem i form av data som saknas eller är
felaktigt införda. Att koppla resurser till punkter på en karta med hjälp av en
ontologi är ett möjligt tillvägagångssätt även för böcker. En stor fördel med ett
sådant angreppssätt är att det är möjligt att beskriva relationer mellan olika plat-
ser, till exempel att en viss plats är en del av en större region. Aucott et al. (2009)
konstaterar dock att ett problem med tillvägagångssättet är att det kräver mycket
arbete.

Som nämndes i inledningen har jag istället valt att utgå från det tillvägagångs-
sätt Buckland et al. (2007) presenterar. Att matcha data från katalogposter med
ett geografiskt namnregister är en förhållandevis enkel metod som till stor del
går att automatisera. Det gör det möjligt att matcha en stor mängd katalogposter,
vilket är en förutsättning för att metoden ska kunna fungera för en hel biblio-
tekskatalog.

För att göra ett kartgränssnitt på detta sätt krävs dels en mängd katalogpos-
ter, dels ett geografiskt namnregister och dels någon form av karta där träffarna
kan visas. Nedan kommer jag att diskutera de val som gjorts kring dessa tre
delar följt av tillvägagångssättet för att matcha katalogposter och namnregister
mot varandra. Avslutningsvis ges en översikt över den resulterande prototypens
utseende och funktion.
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2.1 Bibliografiska data: Libris

Utifrån syftet att undersöka hur kartor kan fungera som gränssnitt för en bib-
liotekskatalog hade det varit rimligt att utgå från ett folkbiblioteks katalog som
datakälla. Eftersom jag inte hade tillgång till någon sådan valde jag istället att
använda katalogposter från Libris. För att få en hanterlig mängd poster att arbeta
med, men ändå tillräcklig täckning inom ett givet område, avgränsades urvalet
av poster till enbart resurser med koppling till Småland. Mer specifikt valdes alla
poster som antingen hade ”Småland” som ämnesord eller var klassificerade med
”Ncbd” (SAB-beteckningen för Småland), inklusive underliggande klasser.

Posterna hämtades i xml-format med hjälp av Libris applikationsprogramme-
ringsgränssnitt (API) Xsearch. Eftersom det bara var möjligt att hämta 200 poster
åt gången upprepades sökfrågan med högre startvärde tills dess alla poster häm-
tats. Totalt gav detta 7632 poster, varav 7013 var klassificerade med ”Ncbd”. Det
finns sannolikt en stor mängd poster som kan räknas som hembygdslitteratur
om Småland men som inte matchar ovanstående sökkriterier. Mängden poster
bedömdes dock som tillräcklig för att testa konceptet.

2.2 Geografiskt namnregister: GeoNames

GeoNames (http://www.geonames.org/) svenska register valdes som geografiskt
namnregister. Det är delat under en Creative Commons-licens och bygger bland
annat på NGA som var det namnregister som användes av Buckland et al. (2007).
Förutom ortnamn innehåller registret bland annat uppgifter om alternativa namn,
latitud, longitud, läns- och kommuntillhörighet samt klassificering av kännemär-
ken (anger vilken typ av kännemärke namnet avser, exempelvis byggnad, väg el-
ler skog). Eftersom antalet ortnamn i det svenska namnregistret var stort (94585
stycken i februari 2015) och uppgift om koordinater fanns med bedömde jag det
som en lämplig datakälla för ändamålet.

Namn, latitud och longitud för alla orter som låg i, eller nära, Småland fördes
över till en databas. Eftersom registret saknar uppgifter om landskapstillhörighet
gjordes denna sortering utifrån koordinaterna, där alla ortnamn med latitud mel-
lan 56.3002 och 58.1586 och longitud mellan 13.0782 och 16.8268 togs med.
Då Småland inte är rektangulärt kom även en del namn utanför landskapet med,
figur 2.1 visar det område som berördes. En del ortnamn förekommer flera gång-
er i registret men med olika klassningar trots att det rör sig om samma platser.
För att undvika dubbletter av detta slag slogs posterna samman om de hade sam-
ma namn och koordinaterna, avrundade till en decimal, var samma. På detta sätt
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lästes 12 035 ortnamn in.

Figur 2.1: Området vars ortnamn användes i prototypen. Samtliga ortnamn vars
koordinater låg innanför den röda rektangeln användes.

Ovanstående tillvägagångssätt har som främsta fördel att det är enkelt, men
medför också vissa begränsningar. Till exempel utnyttjas inte läns- och kommu-
ninformationen, vilket hade varit användbart för att skilja mellan olika orter med
samma namn. För att räkna ut vilka ortnamn som egentligen handlar om samma
plats skulle det också vara bättre att räkna ut avståndet mellan dem än att enbart
avrunda koordinaterna. Det skiljer 1,1 mil i nord-sydlig riktning och 0,6 mil i
öst-västlig riktning mellan varje tiondels grad. Vid avrundningen kan dock två
ortnamn relativt nära varandra ändå räknas som olika platser, om någon av koor-
dinaterna avrundas uppåt för den ena och nedåt för den andra. Den enkla vägen
bedömdes dock som tillräcklig för att testa konceptet med kartsökning.

Ett annat namnregister som skulle kunna användas är tidigare nämnda NGA,
som innehåller ungefär lika många poster som GeoNames och motsvarande da-
ta. Jag föredrog GeoNames eftersom dess dokumentation var sparad på ett mer
överskådligt sätt – till exempel återfanns länsnamn och deras respektive koder i
en textfil istället för på en webbplats som krävde att de söktes en i taget.
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2.3 Karta: Google Maps

För att kunna visa katalogposter på en karta behövs inte bara en kartbild. Det
måste också vara möjligt att rita ut markörer med tillhörande information på kar-
tan, samt hämta information om vilket område som visas vid sökning. Google
tillhandahåller ett API till Google Maps som har stöd för detta. Kartan med till-
hörande information bäddas in på en webbplats med hjälp av JavaScript. Enligt
Google själva (https://developers.google.com/maps/licensing) är deras API fritt
att använda på webbplatser som är fritt tillgängliga för slutanvändare och som
efterfrågar färre än 25 000 kartbilder per dag. Eftersom jag är bekant med det
sedan tidigare och kartan i sig inte är av intresse för min studie, valde jag att
använda mig av det utan att överväga några andra alternativ.

2.4 Matchning av katalogposter och ortnamn
i namnregistret

Katalogposter kan innehålla geografiska data i fälten för bland annat titel, klas-
sifikationskod och ämnesord (Buckland et al., 2007). I denna studie användes
ämnesorden från MARC-fält 650 (ämnesord) delfält a och z samt fält 651 (geo-
grafiska ämnesord) delfält a och z. Valet att använda både fält 650 och 651 istället
för enbart det senare gjordes utifrån en översikt av ämnesorden för ett antal pos-
ter. En del geografiska ämnesord återfanns även i fält 650.

Själva matchningen mellan katalogposternas ämnesord och det geografiska
namnregistret gjordes med hjälp av ett python-skript. En översiktsbild av hur
matchningen gick till visas i figur 2.2. Posterna lästes in en i taget av skriptet.
Varje ämnesord jämfördes med de ortnamn som sedan tidigare lagrats i data-
basen. Om ett ämnesord återfanns i namnregistret sparades ett id-nummer för
katalogposten tillsammans med ett id-nummer för orten i en kopplingstabell i
databasen. Ett undantag var om det fanns flera ortnamn som matchade samma
ämnesord, dessa matchningar sparades inte alls. När samtliga ämnesord för pos-
ten hade kontrollerats mot namnregistret sparades katalogposten i en annan tabell
i databasen, under förutsättning att minst ett av ämnesorden matchats. Katalog-
poster utan matchning användes inte.

I en tillämpning som är tänkt att användas till mer än testning skulle det vara
tämligen problematiskt att helt bortse från ämnesord som är identiska med mer
än ett ortnamn. I detta fall bedömdes det vara tillräckligt många orter som inte
berördes av problemet för att det ändå skulle vara möjligt att utvärdera konceptet
som sådant med användare. En möjlig lösning skulle annars vara att utnyttja den
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Katalogpost

Ämnesord 2Ämnesord 1 Ämnesord n

Finns ämnesord n i namnregistret?

Katalogpostens id och
ortnamnets id sparas
i kopplingstabellen.

Har posten fler ämnesord som inte testats?

Har minst ett av postens ämnesord matchats mot något ortnamn?

Katalogposten
sparas i databasen.

Katalogposten
sparas ej.

Ja, exakt en gång.

Nej eller ja, mer än en gång.

Ja.

Nej.

Ja. Nej.

Figur 2.2: Matchning av katalogposternas ämnesord med det geografiska namn-
registret
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information om kommuntillhörighet som finns i namnregistret samt kombina-
tionen av ämnesord på en post. I Kungliga bibliotekets riktlinjer för indexering
med Svenska ämnesord anges att man ska skilja mellan orter som ligger i samma
landskap och har samma namn genom att även ange kommunens namn (Kung-
liga biblioteket, 2015, s. 28). I de fall resurserna indexerats enligt riktlinjerna
borde många av de orter som har samma namn kunna skiljas åt på detta sätt.

Tillvägagångssättet som helhet innebar att katalogposterna lagrades i en egen
databas istället för att hämtas från Libris vid varje sökning. En nackdel med det-
ta är att eventuella ändringar i Libris, till exempel nya resurser som stämmer in
på sökfrågan, inte uppdateras i prototypen. Att på förhand koppla vilka katalog-
poster som hör ihop med vilka orter medför dock att sökningen går snabbare
för slutanvändaren. Gränssnittet blir heller inte beroende av att Libris databas är
tillgänglig vid söktillfället för att fungera.

2.5 Gränssnittets utseende och funktion

Kataloggränssnittet i sig gjordes som en webbplats, se figur 2.3 för ett exempel
på hur sidan såg ut när en sökning gjorts. Delar av de stilmallar som användes för
Nässjö biblioteks webbkatalog (www.bibliotek.nassjo.se) lånades som utgångs-
punkt för utseendet1. Syftet med detta lån var att få en realistisk inramning till
kartsökningen – en bibliotekskatalog består vanligtvis av mer än enbart en sökru-
ta. Att valet föll på just Nässjös katalog berodde främst på att det var den biblio-
tekskatalog, om någon, som testanvändarna mest sannolikt stött på tidigare. Mer
om testanvändarna och testningen i övrigt tas upp i nästa kapitel.

Testgränssnittet hade två möjliga sökingångar: dels via kartan och dels via ett
textfält. Kartsökningen byggde på att användaren letade upp ett område på kartan
genom att panorera i den och zooma in eller ut till önskad nivå. Om användaren
tryckte på länken ”Sök inom kartområdet” gjordes en sökning i databasen efter
orter som låg inom det efterfrågade området och som dessutom hade minst en
katalogpost kopplad till sig. De resulterande träffarna visades på kartan i form
av röda markörer. Alternativet, att söka via ett textfält, byggde på att användaren
skrev in namnet på den ort som var av intresse i textfältet och därefter tryckte
på ”Visa orten”. Om orten återfanns i databasen gjordes en sökning efter vilka
katalogposter som eventuellt matchats mot den, samt om det fanns några orter
i närheten som hade minst en katalogpost kopplade till sig. Om den eftersökta
orten hade matchats mot minst en katalogpost visades den som en röd markör

1Sidans upphovsrättsinnehavare (Nässjö kommun och Axiell) är tillfrågade och har godkänt
användningen.
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Figur 2.3: Skärmklipp av testgränssnittet.
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på kartan och träfflistan över de tillhörande posterna visades under kartan (på
samma sätt som visas i figur 2.3). Om orten återfanns i namnregistret men in-
te matchats mot någon katalogpost visades ingen markör, men den centrerades
på kartan. Övriga orter inom kartområdet som hade tillhörande katalogposter vi-
sades som markörer på kartan oavsett om den eftersökta orten gjorde det eller
ej.

Oavsett hur sökningen gått till kunde användaren därefter klicka på en markör
för att se den tillhörande träfflistan. Träfflistan i sig visades under kartan, medan
en liten informationsruta med ortens namn, antal träffar och en hänvisning till
var träfflistan återfanns visades direkt ovanför den aktiva markören, se figur 2.4.
Om sökningen resulterat i mer än 30 orter delades dessa upp på flera sidor för
att minska risken att markörerna överlappade varandra, ett sådant exempel visas
i figur 2.3. Länkarna för att visa fler träffar placerades direkt under kartbilden. I
dessa fall rankades orternas ordning utifrån hur många katalogposter det fanns
om respektive ort. Detta utifrån antagandet att mängden litteratur om en viss plats
hänger ihop med hur intressant orten i allmänhet anses vara.

Figur 2.4: Exempel på aktiv markör.

Träfflistan bestod av titeln (MARC-fält 245 delfält a och b), som också var
länkad, samt författare (245 c) och utgivningsår (260 c) i de fall informationen
fanns. Om titel-länken följdes visades en sida med enbart den aktuella posten (se
figur 2.5). På denna sida visades precis som tidigare titel, författare och utgiv-
ningsår men också kommentarer (505 a), huvuduppslag (100 a, 110 a, 111 a),
förlag (260 b) och ISBN (020 a) om dessa var angivna. Med ett undantag visa-
des texten ”Uppgift om vilka bibliotek som äger boken saknas i testversionen”
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istället för beståndsinformation. Undantaget var en av de resurser som användes
vid testningen, vilket för övrigt är samma som visas i figur 2.5.

Figur 2.5: Exempel på postvisning. Denna katalogpost var den enda med be-
ståndsinformation.
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3 Användarstudie – metod

En del av syftet med denna studie är att genomföra en formativ utvärdering av
den prototyp som skapats för att identifiera förbättringar som skulle vara för-
delaktiga ur en användares perspektiv. I inledningen konstaterades att en bibli-
otekskatalog bland annat bör göra det möjligt för användare att hitta material
inom ett givet ämne och navigera i samlingarna (International Federation of Lib-
rary Associations and Institutions. Study Group on the Functional Requirements
for Bibliographic Records, 2006; Svenonius, 2000). Med tanke på att tidigare
studier har visat att användare sannolikt misslyckas med en stor del av sina ka-
talogsökningar är det viktigt att försöka förstå hur användarna själva hanterar
katalogerna.

En användarstudie har gjorts där fem användare testat prototypen och även
intervjuats. Användbarhetstestning kan göras utifrån olika perspektiv. En viktig
skillnad är om testningen görs som en del av en utvecklingsprocess eller om den
görs för att utvärdera hur bra ett visst gränssnitt är. I det första fallet är målet
att avgöra hur gränssnittsdesignen kan förbättras. I det andra fallet är målet att
få en helhetsbedömning av gränssnittet, till exempel för att kunna välja mellan
två olika system (Nielsen, 1993, s. 170). Inom ramen för denna studie fanns inte
möjlighet att både testa gränssnittet och därefter vidareutveckla det. Jag har ändå
valt att utgå från det förstnämnda perspektivet. Testningen bör alltså ses som en
del i en utvecklingsprocess, där denna uppsats behandlar dess start.

Vidare är det värt att notera att användartestningen sker för att utvärdera gräns-
snittet. Det är gränssnittet som användarna kommer i kontakt med och inte till
exempel den underliggande databasstrukturen. Resultatet från testningen kan än-
då få konsekvenser för hur programmen och databasen som ligger till grund för
prototypen bör utformas, då de styr gränssnittets funktionalitet.

I fortsättningen av kapitlet förs först en diskussion kring begreppet använd-
barhet, som ligger till grund för utformning och analys av studien. Den följs av
en beskrivning av hur intervjuer, testning och analys gått till.

3.1 Användbarhet

Användbarhet är ett centralt begrepp inom området människa-datorinteraktion,
men forskningen är inte samstämmig kring vad begreppet egentligen innefattar.
Det kan ses antingen som en inneboende egenskap hos interaktiva system (sy-
stemet är mer eller mindre användbart oavsett kontext) eller en egenskap som
uppstår i användningen (systemets användbarhet beror på situationen) (Cockton,
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2014). Jag utgår från den senare förståelsen av begreppet och menar därför att
jag, för att kunna utvärdera användbarheten, bör inkludera möjliga slutanvän-
dare. Cockton (2014) menar också att det är mer givande att fokusera på olika
aspekter av begreppet för att utvärdera ett systems användbarhet, än att försöka
se användbarheten som en helhetsbedömning.

En ofta använd förståelse av begreppet är den som förs fram av Nielsen. Han
arbetar som konsult inom gränssnittsdesign och har skrivit ett antal böcker om
användbarhet. I boken Usability Engineering (Nielsen, 1993) diskuterar han var-
för användbarhet är viktigt och hur man kan arbeta för att göra användbara gräns-
snitt. Där beskrivs begreppet utifrån fem aspekter:

• Hur lätt systemet är att lära sig (Learnability): Systemet ska vara lätt att
lära sig så att användaren snabbt kan komma igång med det.

• Effektivitet (Efficiency): Systemet ska vara effektivt, så att användaren kan
vara produktiv när den lärt sig systemet.

• Hur lätt systemet är att minnas (Memorability): Systemet ska vara lätt att
komma ihåg, så att man efter en tids uppehåll kan återvända till det utan
att behöva lära sig det på nytt.

• Förekomst av misstag (Errors): Fel eller misstag ska inträffa sällan. I de
fall någonting går fel ska användaren lätt kunna återgå till rätt spår igen.
Katastrofala fel där användaren inte alls kan uppnå sitt mål ska inte inträffa.

• Tillfredsställelse (Satisfaction): Systemet ska vara trevligt att använda, så
att användarna är subjektivt tillfredsställda med det.

Aspekterna är olika viktiga i förhållande till varandra beroende på hur sy-
stemet är tänkt att användas. Nielsen (1993) ger som exempel att ett museums
informationssystem sannolikt bara kommer att användas en gång, varför det är
extra viktigt att det är lätt att lära sig det jämfört med ett program man kommer
att återvända till. Även om man kan anta att en del användare återkommer till en
bibliotekskatalog, bör den gå att använda även av första- eller engångsanvända-
re. Jag har därför valt att utgå från de tre aspekter ur Nielsens definition som är
mest kritiska för dessa användare: hur lätt systemet är att lära sig, misstag samt
tillfredsställelse.

3.1.1 Hur lätt systemet är att lära sig
Hur lätt ett system är att lära sig kan, enligt Nielsen (1993, s. 29), bestämmas
genom att testanvändarna ges en eller flera uppgifter att lösa, där de anses ha
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lärt sig systemet om de klarar dem. I denna studie används tre testuppgifter som
presenteras närmare i avsnitt 3.3.2 nedan.

3.1.2 Förekomst av misstag
Misstag eller fel kan beskrivas som handlingar som inte leder till det önskade
målet (Nielsen, 1993, s. 32). Vissa fel upptäcks och korrigeras av användaren
själv, vilket enbart får till följd att utförandet som helhet tar längre tid. Allvarliga
fel gör att användaren inte når målet. Inom ramen för undersökningen används
testuppgifterna som mål och handlingar som leder användaren längre bort från
att lösa uppgiften har betraktats som misstag.

3.1.3 Tillfredsställelse
Tillfredsställelse kan till exempel uppskattas med ett kortare frågeformulär el-
ler genom att fråga användarna om hur tillfredsställande de upplevt gränssnittet
(Nielsen, 1993, s. 34f). Nielsen påpekar dock att man bör vara försiktig i tolk-
ningen av resultaten. Detta eftersom de svarande kan vara överdrivet positiva då
de vet att det ligger i utvärderarens intresse att få positiv återkoppling (Nielsen,
1993, s. 37). Som grund för att utvärdera användarnas tillfredsställelse ställdes
fem frågor kring hur de upplevde gränssnittet direkt efter att de använt det, se
bilaga 3.

3.1.4 Effektivitet och hur lätt systemet är att minnas
De kvarvarande två aspekterna, effektivitet och hur lätt systemet är att minnas,
kommer inte undersökas. Effektivitets-aspekten, som den beskrivs av Nielsen
(1993), fokuserar på att en erfaren användare ska kunna göra sina uppgifter på
kort tid. I detta sammanhang är det mindre relevant jämfört med frågan om an-
vändaren överhuvudtaget kan hitta resurser och navigera i samlingarna med hjälp
av gränssnittet. Eftersom prototypen som testas saknar erfarna användare skulle
det också kräva att personerna som testade gjorde det under en längre tid, vilket
inte varit möjligt inom de givna tidsramarna. Hur lätt systemet är att minnas är
en viktig aspekt för de personer som återkommer till katalogen, men skulle kräva
en uppföljande undersökning som inte ryms inom denna studie.
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3.2 Testanvändarna

3.2.1 Urval av testanvändare
Vid utvärdering av ett systems användbarhet med hjälp av testpersoner bör man
välja personer som är så representativa som möjligt för de blivande användarna
av systemet (Nielsen, 1993, s. 175). En bibliotekskatalog för ett folkbibliotek ska
kunna användas av vem som helst, men den prototyp som skapats inom ramen
för denna studie har gjorts för att visa hembygdslitteratur. Därför har utgångs-
punkten för urvalet av testanvändare varit att finna personer med intresse för just
hembygdslitteratur. Utifrån antagandet att hembygds- och släktforskare kunde
ha ett sådant intresse bad jag ordförande i några näraliggande hembygdsföre-
ningar samt bekanta om tips på personer som skulle kunna passa. På så vis kom
jag i kontakt med fem personer från Nässjö med omnejd som ställde upp på en
intervju och testning av prototypen. Av dessa var tre personer intresserade både
av hembygds- och släktforskning medan de två andra främst var intresserade av
släktforskning.

Nielsen (2000) menar att det räcker med fem personer för att upptäcka 85% av
ett systems problem. Senare studier har visat att andelen problem som upptäcks
i vissa fall är betydligt lägre (Alshamari & Mayhew, 2009). I det här fallet är
målet inte att upptäcka alla problem, utan att få underlag för vidare utveckling.
Fem användare bör därför vara tillräckligt.

3.2.2 Kontakt med testanvändare
Den första kontakten med användarna togs via telefon. Då informerades de om
studiens syfte och upplägget för testningen. Personerna fick därefter frågan om
de var intresserade av att delta. Om så var fallet bestämdes tid och plats för ett
möte. Det närmsta biblioteket eller personens hem föreslogs som mötesplatser.
På så vis fick användaren möjlighet att välja en miljö där den förhoppningsvis
kände sig bekväm.

Jag träffade användarna en i taget. Mötena skedde i tre fall i ett avskilt rum
på närmsta bibliotek, i ett fall i personens hem och i ett fall på ett äldreboende
där personen arbetade som volontär. Varje möte inleddes med att användaren på
nytt informerades om undersökningens syfte och upplägget för träffen. Den fick
också veta att den när som helst var fri att avbryta och tillstånd att spela in ljud
(under hela mötet) och filma (under själva testningen) inhämtades.

Deltagarna meddelades även att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Då
majoriteten av mötena skedde på allmän plats och jag dessutom fått tips om
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användarna från andra personer är det dock omöjligt att helt garantera att deras
medverkan i studien inte blir känd av någon annan. Detta diskuterades också men
ingen av personerna sade sig ha något problem med det.

3.3 Utformning av användarstudie

Användarstudien bestod av två delar: dels en inledande intervju med bakgrunds-
frågor och dels testning av prototypen inklusive en avslutande intervju och retro-
spektiv ”think-aloud”. En intervju- och testguide användes som stöd vid träffar-
na, se bilagorna 1– 3.

Upplägget pilottestades i två steg med en person som likt testanvändarna var
intresserad av hembygdslitteratur. Frågorna till den inledande intervjun testades i
en telefonintervju med personen. Dessa svar låg sedan till grund för utformning-
en av testuppgifterna, se nedan. Därefter genomfördes testningen av prototypen
med samma person. En nackdel med förfarandet är att det fanns en risk att per-
sonen skulle vara mer positiv till testuppgifterna än övriga informanter, då de
skapades utifrån dennes svar.

3.3.1 Inledande intervju
Den inledande intervjun syftade till att ge en bild av informanternas eventuella
intresse och behov av att söka i en bibliotekskatalog via ett kartgränssnitt. Del-
vis kunde detta ge svar på om informanterna var tänkbara framtida användare av
systemet eller ej, även om det inte går att veta ifall de var representativa såda-
na. Det gav också ytterligare möjlighet att upptäcka om användarna hade behov
av att hitta material och navigera i samlingarna som inte framkom under själva
testningen.

Intervjuguiden som återfinns i bilaga 1 användes som utgångspunkt, men frå-
gornas ordning och exakta ordalydelse anpassades utifrån samtalet.

3.3.2 Test av gränssnittet
Vid användbarhetstestningen fick personen använda prototypen för att lösa tre
uppgifter. Därefter fick den möjlighet till egen sökning om så önskades. Dessa
moment filmades, men när användaren avslutat sökningen stängdes filmkameran
av. Personen fick då svara på fem frågor avsedda att mäta hur tillfredsställande
den upplevt gränssnittet. Därefter visades filmen från sökningen och användaren
fick kommentera det som skedde.
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I detta fall var det jag själv som såväl utvecklade gränssnittet som ledde an-
vändartestningen. Nielsen (1993, s. 180-181) konstaterar att en fördel med ett så-
dant tillvägagångssätt är att testledaren också vet hur programmet är uppbyggt.
Samtidigt är det en ökad risk att användarproblem bortförklaras istället för att
ses som problem. Eftersom detta rör sig om ett system som är skapat utifrån ett
intresse för frågan och inte utifrån målet att skapa en säljbar produkt, bör risken
minska.

Uppgifter

Som tidigare nämnts menar Nielsen (1993, s. 29) att hur lätt ett system är att lära
sig kan mätas genom att testanvändare får uppgifter att lösa i systemet, där de
anses lärt sig det om de klarar dem. Vid testningen fick användarna följande tre
uppgifter, en i taget och alltid i samma ordning:

1. En vän till dig har tipsat om att det finns en intressant bok om livet i Bo-
dafors på 30-talet, men vännen kom inte ihåg vad boken eller författaren
hette.
Vad heter boken?
På vilka bibliotek finns den?

2. En släkting till dig arbetade på ett säteri i Aneby och du vill veta mer om
personens liv.
Finns det några böcker som handlar om säteriet?
Tips: Leta upp Aneby på kartan och tryck på ”Sök inom kartområdet”.

3. I somras besökte du en medeltida kyrka med intressant historia, men minns
inte vad den heter. Däremot kommer du ihåg att det var i närheten av Vrix-
lösa.
Vad heter kyrkan?
Tips: Skriv in Vrixlösa i rutan ”Sök på ett ortnamn” och tryck på ”Visa
orten”.

Uppgifterna delades ut skriftligen. Att ge uppgifterna i text är fördelaktigt av
två skäl: dels blir det lika för alla och dels behöver användaren inte hålla uppgif-
ten i minnet (Nielsen, 1993, s. 186).

De uppgifter som ges bör vara representativa för de möjliga användningsom-
råden systemet har (Nielsen, 1993, s. 185). I det här fallet är det främst prototy-
pens funktion för att låta användarna hitta material utifrån ämne och navigera i
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samlingarna som är av intresse. Mer specifikt är det material med koppling till
ett visst område eller en viss ort katalogen bör vara till hjälp för användarna att
hitta. För dessa ändamål finns som tidigare nämnts två möjliga sökingångar. An-
vändaren kan antingen leta upp ett område av intresse på kartan och trycka på
”Sök inom kartområdet” eller skriva in ett ortnamn i en textruta och trycka på
”Visa orten”. I den första uppgiften angavs inte vilken av de båda sökvägarna
som skulle användas, för att situationen i möjligaste mån skulle likna en naturlig
söksituation där användaren besökte katalogen för första gången. I de två föl-
jande uppgifterna ges ett tips om att personen kan använda sig av kartsökningen
respektive textsökningen. Detta gjordes utifrån en önskan om att båda söksätt
skulle provas.

Buckland et al. (2007) lyfter fram att en av fördelarna med att kombinera en
bibliotekskatalog med ett geografiskt namnregister är att man kan söka på orter
som ligger nära en viss ort. Den tredje uppgiften är utformad för att undersöka
hur detta upplevs. Orten som efterfrågas, Vrixlösa, ligger på Visingsö. Ön har
ytterligare en kyrka. Även den ligger förhållandevis nära, men då den inte har
någon markör på kartan i gränssnittet bedömde jag inte det som något problem.

Den sista frågan är också tänkt att visa hur väl katalogen fungerar när man
söker efter en ort vars geografiska placering inte är känd på förhand. Vid test-
sessionerna visade det sig att antagandet om att orten Vrixlösa var okänd för
deltagarna stämde, men frågan borde utformats på ett sätt som inte antydde att
personen i fråga skulle veta var orten låg.

För att det ska vara meningsfullt att använda sig av kartsöknings-ingången
framför textsökningen bör ortens geografiska placering vara känd. De två första
orterna som efterfrågas, Bodafors och Aneby, ligger relativt nära Nässjö och
antogs därför vara kända av testanvändarna sedan tidigare.

Think-aloud

Think-aloud är en vanlig metod vid användbarhetstestning och enligt Nielsen
(1993, s. 195) kanske den enskilt mest värdefulla. Inom människa-datorinterak-
tion bygger metoden vanligtvis på att man ber en liten grupp användare att säga
vad de tänker medan de utför givna uppgifter i det system som ska utvärderas.
En utvärderare anses därmed kunna upptäcka problem med systemet genom att
observera användarna och lyssna på deras tankar. Exakt hur metoden genom-
förs varierar dock och det finns inget enskilt accepterat tillvägagångssätt att följa
(Hertzum & Jacobsen, 2003).

Boren och Ramey (2000) argumenterar för att ”speech communication theo-
ry” kan användas som teoretisk grund för think-aloud-studier inom människa-
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datorinteraktion. De föreslår att man ska se situationen som en speciell typ av
asymmetriskt samtal, där användaren ska ges så mycket utrymme att tala som
möjligt. I de fall användaren slutar prata bör utvärderaren därför säga någonting
som bekräftar att den lyssnar, utan att indikera att den vill ta över samtalet. ”Mm-
hmm?” rekommenderas av författarna, följt av ”och nu?” om personen ändå inte
börjar prata.

Trots att metoden anses värdefull har den fått en hel del kritik, bland annat för
att uppgiften att tänka högt påverkar hur väl användarna lyckas med de uppgifter
de ska utföra i systemet (för exempel se Nielsen, 1993, s. 196). Ett alternativ
till att användarna ska tänka högt under tiden de utför uppgifterna är så kallad
retrospektiv think-aloud, där användarna utför sina uppgifter under tystnad men
filmas. Efteråt får användarna se filmen och uppmanas då tänka högt.

Van den Haak, de Jong och Schellens (2003) jämförde synkron och retrospek-
tiv think-aloud vid en utvärdering av en onlinekatalogs användbarhet. Författarna
konstaterade att ungefär lika många problem upptäcktes med båda metoder, men
att användarna kom med färre kommentarer i den synkrona versionen. I de fallen
var det istället utvärderarens observationer som i första hand ledde till att proble-
men upptäcktes. Vid testerna med retrospektiv think-aloud fick de fler kommen-
tarer från användarna själva kring vad de tänkt och tyckt. Detta ledde till att det
framkom problem som inte skulle gått att upptäcka med enbart observation.

För att testanvändarna inte skulle störas av att tänka högt under tiden de löste
övriga uppgifter har retrospektiv think-aloud använts i denna studie. Vid vis-
ningen av filmen har Boren och Rameys (2000) rekommendationer använts som
utgångspunkt. I ett par fall visade deltagarna tydligt att de inte var bekväma med
situationen att se på film och tänka högt. I dessa fall avbröts filmvisningen och
istället fick personerna berätta om sina tankar utifrån de skrivna uppgifterna istäl-
let.

3.3.3 Metodologisk kritik av användbarhetsstudier
Utvärderingar av användbarhet har fått kritik för att resultaten varierar mycket
beroende på vem som utför dem. Studier har visat att det är tydliga skillnader
mellan vilka problem olika utvärderare identifierar för ett gränssnitt, trots att
de använder samma metod. Denna utvärderar-effekt har noterats inom samtliga
av de tre vanligaste metoderna (förutom think-aloud studerades även cognitive
walktrough och heuristic evaluation) (Hertzum & Jacobsen, 2003). Författarna
menar att problemet beror på oklarhet i beskrivning av utvärderingens mål, dess
metoder och i de kriterier man sätter upp för vad som räknas som ett problem. Att
göra utvärderingar med hjälp av användartestning medför också att variationen
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mellan olika användare kan vara stor (Nielsen, 1993, s. 166).
I detta kapitel har jag strävat efter att beskriva studiens metodval tydligt för

att motverka problemet som Hertzum och Jacobsen (2003) visar på. Trots det
handlar det ändå om en tolkning av materialet, vilket innebär att en annan person
skulle kunna uppmärksamma delvis andra saker. Det är också sannolikt att an-
vändare med mindre vana av att söka information på internet skulle stött på fler
problem än de användare som deltog i denna studie.

Utöver metodval och analys av användarstudien har utformningen av den pro-
totyp som testas också stor påverkan på de resultat som sedan framkommer. En
annan person hade sannolikt utformat gränssnittet annorlunda, vilket lett till and-
ra resultat. Detta, tillsammans med ovan nämnda faktorer, ger följden att resul-
taten skulle blivit delvis annorlunda om en annan person utfört studien eller om
andra personer deltagit vid testningen. De kan ändå ge en indikation på vilka
problem och utvecklingsmöjligheter som finns för det undersökta gränssnittet. I
viss mån kan de också vara intressanta för liknande gränssnitt.

3.4 Analys av materialet

Allt material, såväl ljud- som filminspelningar, transkriberades inför analysen.
För filmsekvenserna transkriberades både personernas eventuella kommentarer
och vad de gjorde, exempelvis ”Flyttar runt muspekaren på kartan innan perso-
nen markerar ortsökningen och skriver in Aneby”.

De tre aspekter av användbarhet som jag valt att utgå från (hur lätt systemet
är att lära sig, misstag, tillfredsställelse) användes som utgångspunkter för att
strukturera det transkriberade materialet. Varje intervju gicks igenom för sig och
uttalanden eller handlingar som hade med något av områdena att göra noterades.
Dessa anteckningar var till hjälp för att ge en översikt av materialet. Vid arbetet
med resultat- och diskussionskapitlen gick jag även tillbaka till de transkriberade
intervjuerna för att kontrollera vad de olika personerna sagt eller gjort. Detta för
att undvika att jag tolkade mina egna anteckningar annorlunda vid en senare
tidpunkt.
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4 Resultat av användarstudien

I detta kapitel presenteras resultaten av användarstudien utifrån de tre uppgifter
och den fria sökning användarna fick göra. Resultatens förhållande till tidigare
forskning samt denna studies syfte och frågeställningar diskuteras i nästa kapitel.

4.1 Uppgift 1: svårt att hitta träfflistan och att
klicka sig in på postvisningen

En vän till dig har tipsat om att det finns en intressant bok om livet i Bodafors på
30-talet, men vännen kom inte ihåg vad boken eller författaren hette.
Vad heter boken?
På vilka bibliotek finns den?

På testgränssnittets startsida visas en karta med Nässjö i centrum. I kartans
nedre del finns en markör för Bodafors. Det snabbaste sättet att lösa uppgiften är
att klicka på markören och därefter scrolla ned till träfflistan där den eftersökta
titeln, Så minns jag Bodafors från 1930-talet, återfinns. Därmed kan den första
frågan besvaras. Alternativt kan man skriva in ”Bodafors” i rutan för att söka ort-
namn och därefter trycka på ”Visa ort”. Bodafors blir då centrerat på kartan och
träfflistan visas nedanför. Klickar man på titeln kommer man till en detaljerad
visning av katalogposten (se figur 2.5) där uppgift om ägande bibliotek återfinns,
vilket ger svaret på den andra frågan.

Två av användarna lyckades lösa hela uppgiften enligt ovan, den ena genom
att klicka sig fram på kartan och den andra genom att använda sökrutan. Den
senare gjorde dock några misstag på vägen innan den hittade träfflistan under
kartan. Till exempel försökte den att först klicka och därefter dubbelklicka på
rubriken ”Böcker om Bodafors”, som var det enda som var synligt på träfflistan.
Personen försökte därefter trycka på ”Visa orten” på nytt. Då sökfältet var tomt
laddades istället startsidan och träfflistan försvann helt. Personen gjorde ett nytt
försök att skriva in ”Bodafors” och hittade då träfflistan längre ned på sidan.

En av de personer som misslyckades hade också problem att hitta träfflistan.
Personen använde sig av textsökningen för att hitta Bodafors, men följde därefter
en av länkarna (”Övriga tjänster”) till Nässjös ordinarie bibliotekskatalog och
kom då bort från testgränssnittet.

Av de övriga personerna klarade den ena den första delen av uppgiften utan
misstag, men visste inte hur den skulle göra för att hitta ägande bibliotek utan
la uppgiften åt sidan efter en stunds testande. Den andra användaren sökte på

25



”Norra Sandsjö” istället för Bodafors. Personen hittade en bok som förvisso inte
är den eftersökta, men som enligt personens tidigare kunskaper stämde in på
beskrivningen. Personen kommenterade att den inte visste hur den skulle göra för
att se vilket bibliotek som hade boken, vilket heller inte är så konstigt eftersom
det bara var den eftersökta titeln som hade bestånd inlagt.

4.2 Uppgift 2: ”Sök inom kartområdet” använ-
des inte och träfflistan var fortsatt svår-
funnen

En släkting till dig arbetade på ett säteri i Aneby och du vill veta mer om perso-
nens liv.
Finns det några böcker som handlar om säteriet?
Tips: Leta upp Aneby på kartan och tryck på ”Sök inom kartområdet”.

Aneby ligger lite utanför det kartområde som visas från start. Genom att klicka
och dra någonstans på kartan kan man ändra vilket område som visas. Därefter
får man trycka på ”Sök inom kartområdet” för att en sökning inom det nya om-
rådet ska göras. Givet att Aneby är inom det nya området kommer dess markör
visas. Klickar man på den kommer träfflistan fram under kartan, där titeln Aneby
gård, det gamla säteriet återfinns. Alternativt kan man skriva in ”Aneby” i ru-
tan för ortnamnssökning, vilket leder till att Aneby centreras på kartområdet och
samtliga markörer inom det visade området syns.

Ingen av användarna löste uppgiften utifrån det tips som gavs i uppgiftsbe-
skrivningen. Två av dem letade upp Aneby på kartan, men tryckte aldrig på
”Sök inom kartområdet”. Istället letade de i träfflistorna för Flisby och Syreda,
som var de närmsta orterna som hade synliga markörer. En av användarna kor-
rigerade misstaget genom att söka på Aneby i ortnamnssökningen, vilket ledde
till att den hittade rätt. Den andra valde att avbryta uppgiften och återkom sena-
re. Då gjorde personen en sökning via textrutan för ortnamn istället och kom så
småningom rätt efter lite letande bland olika markörer.

Den användare som aldrig hittade träfflistan under första uppgiften hade pro-
blem även under den andra, men förstod efter ett par försök var den fanns. Per-
sonen läste dock aldrig träfflistan för Aneby, utan svarade med två titlar från
listorna för Flisby och Syreda istället. Titlarna passade delvis in på frågan bort-
sett från att orterna inte ligger i Aneby kommun. I det fallet var problemet snarast
frågans utformning, då det finns mer än ett säteri i närheten av Aneby.
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En av användarna inledde sin sökning med att skriva ”Säteri Aneby” i sök-
fältet för ortnamn, vilket inte gav någon träff. Personen korrigerade sitt misstag
genom att skriva in enbart ”Aneby” istället och hittade då rätt efter en kort stunds
funderande över var träfflistan fanns.

Den sista av användarna hittade svaret utan att göra några misstag. Den valde
att söka upp Aneby med hjälp av textrutan för ortnamnssökning och hade lärt sig
var träfflistan fanns under första uppgiften.

4.3 Uppgift 3: svårt att hitta en okänd ort och
problem med markörer som låg för nära
varandra

I somras besökte du en medeltida kyrka med intressant historia, men minns inte
vad den heter. Däremot kommer du ihåg att det var i närheten av Vrixlösa.
Vad heter kyrkan?
Tips: Skriv in Vrixlösa i rutan ”Sök på ett ortnamn” och tryck på ”Visa orten”.

Om man skriver in Vrixlösa i rutan för ortnamnssökning och trycker på ”Visa
orten” kommer Vrixlösa att centreras på kartområdet, men området som visas
är förhållandevis stort (se figur 4.1). Om man inte vet var orten ligger blir man
hänvisad till att klicka sig fram bland markörerna tills man hittar rätt. Därefter
får man se vilka markörer som finns i närheten där Kumlaby kyrka, namnet som
eftersöks, är den närmsta. En ledtråd till den geografiska placeringen ges i be-
skrivningen av den bok som handlar om Vrixlösa, där det står att orten ligger på
Visingsö.

Ingen av testanvändarna visste från start var Vrixlösa ligger. Samtliga börja-
de sitt sökande med att skriva in Vrixlösa i rutan för ortnamnssök och fick då
fram bilden som visas i figur 4.1. Tre av användarna gick direkt in i postvis-
ningen för den enda boken om Vrixlösa, där de konstaterade att orten ligger på
Visingsö. Två av dem begränsade sitt sökande till Visingsö och hittade ganska
snabbt både Vrixlösa och Kumlaby kyrka. Dock försökte en av dem att avgränsa
sin sökning genom att skriva in ”kyrka Vrixlösa” i sökfältet för ortnamn. Perso-
nen korrigerade till enbart ”Vrixlösa” när den noterat att det inte gett någon träff.
Den tredje användaren visste sedan innan att Visingsö har två kyrkor och att det
bara är Brahekyrkan som används, varför personen valde att lämna gränssnittet
för att istället googla ”Visingsö kyrka”. Brahekyrkan var den andra träffen och
personen svarade det.
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Figur 4.1: Resultat vid ortnamnssökning på ”Vrixlösa” .
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De andra letade runt bland samtliga markörer som visades och inte enbart på
Visingsö. Den ena hittade så småningom Vrixlösa och zoomade in på området,
men kunde inte se Kumlaby kyrka på grund av att inforutan för Vrixlösa låg
i vägen. Personen tryckte på ”Sök inom kartområdet” varpå inforutan stängdes
och personen såg markören för Kumlaby kyrka. Den andra klickade runt bland
markörerna på Visingsö och Vätterns östra strand utan att hitta Vrixlösa. Istället
försökte personen söka på ”kyrkor” och ”medeltida kyrkor” i ortnamnssökning-
en, vilket inte gav någon träff utan istället laddades startsidan där Nässjö är cen-
trerat på kartan. Personen försökte på nytt göra en ortnamnssökning på Vrixlösa,
men stavade fel vilket inte heller det gav någon träff. Efter ett nytt försök med rätt
stavning kollade personen katalogposten för boken om Vrixlösa, där den konsta-
terade att orten ligger på Visingsö. Efter att ha klickat runt bland markörerna på
Visingsö igen hittade personen orten. Den försökte därefter klicka på markören
som låg närmast Vrixlösa, vilket var Kumlaby kyrkas markör. Försöket ledde
dock ingenstans eftersom det i Google Maps inte var möjligt att klicka på en
markör som låg alltför nära en annan markör vars inforuta visades. Personen för-
sökte på nytt söka på ”kyrkor på Visingsö” och när det inte gav någon träff valde
den att lägga uppgiften åt sidan.

4.4 Fri sökning

Testanvändarna gavs också möjligheten att söka fritt om de ville. En av dem
stötte på problem då den ort personen var intresserad av hade samma namn som
en annan ort. Orter med samma namn är som tidigare nämnts ett problem som
inte hanteras av prototypen. De övriga sökte på olika namn utan problem. En av
dem kommenterade dock att det var otydligt vilka orter som visades på kartan.
Personen tyckte att det var märkligt att vissa små gårdar fanns med medan andra,
betydligt större orter, saknades.
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5 Analys av och diskussion kring an-
vändarstudien

Studiens syfte är att prova metoden att matcha katalogposter mot ett geografiskt
namnregister på en svensk resurssamling, samt att utvärdera denna tillämpning
ur ett användarperspektiv. Inom ramen för syftet har frågeställningarna handlat
om dels hur ett sådant gränssnitt kan utformas och dels hur ett sådant gränssnitt
upplevs av användare, samt om det går att se några möjliga förbättringsområden
för gränssnittet utifrån användarundersökningen. Gränssnittets utformning dis-
kuteras närmare i kapitel 2. Nedan diskuteras användarnas upplevelser av gräns-
snittet utifrån de tre aspekter av användbarhet som ligger till grund för analysen.
Möjliga lösningar till de misstag som identifierats diskuteras i anslutning till re-
spektive problem.

5.1 Hur lätt är prototypen att lära sig?

Enligt Nielsen (1993, s. 29) kan man bestämma hur lätt ett system är att lära
sig genom att testanvändarna får lösa en eller flera uppgifter i det. Användarna
anses ha lärt sig systemet om de klarar dem. I denna studie fick användarna tre
uppgifter att lösa. En av användarna klarade samtliga, men gjorde vissa misstag
längs vägen. Övriga klarade minst en uppgift var. När personerna efter testning-
en själva fick ange om de tyckte att gränssnittet var lätt eller svårt att använ-
da blev bedömningarna ”lätt (. . . ) inga problem”, ”inga svårigheter”, ”ganska
lätt”, ”relativt lätt”, och ”svår (. . . ) här gick det inte riktigt som jag tänkte mig”.
Personernas omdömen korrelerade med hur mycket problem de stött på under
testningen.

Samtliga testanvändare kan anses ha lärt sig grunderna i gränssnittets funktion
vid slutet av testningen, då de klarat minst en uppgift var. Detta gjordes också
tydligt när personerna sökte på egen hand. Med ett undantag lyckades de hitta
litteratur om de orter de själva var intresserade av. Den person som misslyckades
var intresserad av orter vars namn återfanns på mer än en plats, vilket prototypen
inte hanterar. Misslyckandet berodde alltså på begränsningar i systemet och inte
i personens kunskaper om det.

De personer som testade var i det här fallet vana datoranvändare, något som
inte nödvändigtvis är fallet för alla som använder en bibliotekskatalog. Trots
tidigare vana av att söka information på internet stötte samtliga användare någon
gång på problem och i vissa fall var problemen så allvarliga att de inte kunde
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lösa alla uppgifter. Ingen av användarna utnyttjade möjligheten att söka inom
kartområdet som avsett. Sammantaget tyder det på att prototypen inte är helt lätt
att lära sig.

5.2 Förekomst av misstag

Alla användare gjorde misstag under testningen. Med misstag menas handlingar
som inte ledde till det önskade målet (Nielsen, 1993, s. 32), vilket i det här fallet
var att lösa de tre uppgifterna. Utifrån testningen har sex misstag identifierats
som var och en medförde att en eller flera personer antingen fördröjdes eller
förhindrades att lösa någon av uppgifterna.

5.2.1 Svårigheter att hitta träfflistan
Två av användarna hade svårt att hitta träfflistan, vilket i ett fall ledde till att per-
sonen lämnade gränssnittet och avslutade uppgiften i den ordinarie katalogen.
Gemensamt för de som hade detta problem var att de testade sidan på en bär-
bar dator. Den hade en mindre skärm än vad de stationära datorer som övriga
använde hade. På den mindre skärmen var rubriken ”Böcker om [ortnamn]” allt
som syntes av träfflistan när man sökt på ett ortnamn eller klickat på en markör,
medan även några av träffarna syntes på de något större skärmarna.

Alternativa sätt att placera träfflistan bör undersökas. Skulle det till exempel
underlätta om träffarna visades vid sidan av kartan? Eller är det istället själva
kartan som bör ”fällas ihop” och döljas efter sökningen – eller skulle en så-
dan funktion ställa till med andra problem? Oavsett hur lösningen utformas bör
den fungera med varierande skärmstorlekar. Även om det inte är möjligt att med
säkerhet säga att det var den mindre skärmstorleken som var problemet är det
sannolikt att det var så.

5.2.2 Svårigheter att hitta detaljerad information om en
titel

Två av användarna hade problem att hitta information om vilka bibliotek som
hade den eftersökta titeln. I det ena fallet berodde det på att användaren hade hit-
tat en helt annan titel som stämde in på beskrivningen, där beståndsinformation
helt enkelt saknades. I det andra fallet var möjligheten att klicka på titeln för att
få mer information inte uppenbar för användaren.
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5.2.3 Funktionen för att söka inom ett kartområde an-
vändes inte

Ett par användare letade upp Aneby på kartan i enlighet med det tips som gavs
i anslutning till uppgiften. Däremot tryckte de inte på ”Sök inom kartområdet”,
vilket gjorde att markörerna för de orter som legat utanför det ursprungliga kart-
området aldrig visades. Personerna tog sig senare närmare uppgiftens lösning
genom att istället göra en sökning på Aneby i textfältet, men problemet gjorde
ändå att sökningen tog längre tid för dem.

Något som skulle förenkla gränssnittet är att ta bort knappen för att söka inom
kartområdet. Istället kan en sökning utifrån det kartområde som visas ske auto-
matiskt så snart användaren gör någon ändring. På så vis blir det en sak mindre
som användaren behöver lära sig och utföra. En nackdel är att nya frågor mot
databasen tar tid. Om däremot enbart de delar av sidan som berörs uppdateras,
kan det sannolikt gå relativt snabbt ändå.

5.2.4 Svårt att hitta den ort man sökt efter på kartan
Uppgiften där användarna först skulle leta upp Vrixlösa och därefter hitta en nä-
raliggande kyrka tog lång tid för de flesta användarna. Även om den ort de sökt
på var centrerad på kartbilden krävdes det med ett undantag många försök innan
användarna hittade rätt. Detta var också något som två av användarna kommen-
terade när de såg filmen från sin sökning. Den ena konstaterade att den förväntat
sig att få upp ortnamnet när den sökte. Den andra kommenterade att det tog för
lång tid att leta sig fram bland markörerna och konstaterade att ”ibland ska saker
gå fort när man söker”. Samma person kommenterade problemet även i anslut-
ning till uppgiften med Aneby, där den tyckte att det var svårt att veta vilken av
markörerna som representerade Aneby. I och med att den markören inte ens var
synlig när användaren först letade upp orten på kartan (se tidigare stycke) blev
det förstås ett än större problem.

Det finns flera möjliga lösningar på problemet. Orten man sökt på skulle till
exempel kunna framhävas genom att dess markör ges avvikande färg eller form.
Det skulle också vara möjligt att låta kartbilden vara kraftigt inzoomad på den
eftersökta orten. Nackdelen med detta är att användarens möjlighet att direkt se
näraliggande orter minskar. Ett annat alternativ är att informationsrutan visas för
den ort man sökt på utan att man behöver klicka på någon markör. Det medför
däremot viss risk att inforutan skymmer eventuella bakomliggande markörer, se
nedan.
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5.2.5 Markörer skymmer varandra eller skyms av inforu-
tan

En av användarna lyckades inte hitta Kumlaby kyrka eftersom dess markör låg
för nära markören för Vrixlösa. Personen försökte klicka på markören, men då
inforutan för Vrixlösa visades var det alls inte möjligt att istället öppna inforutan
för Kumlaby kyrka. En annan användare hade motsvarande problem. I det fal-
let var kartan mer inzoomad och kyrkans markör syntes inte alls utan var dold
bakom Vrixlösas inforuta.

Johnston och Jensen (2009) hanterade problemet med överlappande markörer
genom att enbart visa tio åt gången. En sådan uppdelning minskar risken för att
markörerna överlappar varandra, men var i det här fallet inte tillräcklig. Proble-
met gör det tydligt att användandet av ett tredjeparts-API, i det här fallet Google
Maps, minskar möjligheten att påverka samtliga delar av gränssnittets utform-
ning. Att markören i ett fall var delvis synlig men ändå inte ”gick” att klicka på
är en begränsning i Google Maps som är svår att påverka. En möjlig lösning till
problemet är att visa en lista med samtliga ortnamn vid sidan av kartan.

5.2.6 Stavfel och sökning på annat än ortnamn
Vid ett tillfälle stavade en av användarna fel, vilket ledde till att den inte fick
någon träff. I det fallet upptäckte användaren sitt misstag och korrigerade det,
men misstaget ledde ändå till att användaren fördröjdes. Några av användarna
misslyckades också med sina sökningar när de sökte på något annat än ortnamn,
till exempel ”kyrkor” eller ”Säteri Aneby”.

Dessa misstag visar på två olika problem. Det första av dem är att startsidan
laddades om när en misslyckad sökning skedde. När det skedde blev användarna
därför tvungna att återupprepa den senaste lyckade sökningen för att komma
tillbaka där de var. För att förenkla i dessa fall bör prototypen ändras så att sidan
enbart uppdateras med ett relevant felmeddelande men behåller den kartvy som
senast visades.

Det andra problemet som framkommer är problemet med att formulera en sök-
fråga på ett sätt så att systemet förstår den. Som nämnts i inledningen konstaterar
Marchionini och White (2007) att det är en del av svårigheten med en biblio-
tekskatalog. Prototypen var tänkt att underlätta för användaren i detta avseende,
men problemet kvarstod alltså ändå. Förslag på alternativ stavning är vanligt i
sökmotorer för att hjälpa användare att korrigera felstavningar (Marchionini &
White, 2007). Det skulle vara till nytta även vid en ortnamnssökning. I några fall
misslyckades dock användarna med sina sökningar för att de missförstått vad
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sökrutan för ortnamn egentligen kunde användas till. I sådana fall är rättstav-
ningshjälp inte till någon nytta. Däremot är det tänkbart att en vanlig textsökning
i bibliotekskatalogen skulle kunna ge träff. I de fall sökningar på ortnamn inte
ger någon träff och det heller inte finns någon liknande stavning skulle användar-
na istället kunna ges möjlighet att göra en ”vanlig” sökning på samma sökord.
Antingen automatiskt eller genom en länk till träfflistan. En sådan lösning skulle
också medföra att användaren hade chans att hitta eventuella resurser om en ort
även om ortnamnet inte finns med i det geografiska namnregistret.

5.3 Tillfredsställelse

Tillfredsställelse, utifrån Nielsens (1993) aspekter av användbarhet, handlar om
ifall användarna är subjektivt tillfredsställda med systemet. En av användarna ut-
tryckte missnöje över prototypen och tyckte att den var svår att lära sig. Övriga
uttryckte sig positivt och tyckte att den var bra överlag. De fyra som brukade
söka efter litteratur med koppling till orter uppgav att de förmodligen eller gärna
skulle använda sidan igen, om den fanns tillgänglig. Detta gällde även den per-
son som tyckte att prototypen var svår, under förutsättning att de orter den var
intresserad av fanns.

Att tjänsten måste ha stöd för orter även utanför Småland för att vara intressant
påpekades av ytterligare en av användarna. Utifrån de inledande intervjuerna
framkom att även övriga som brukade söka efter litteratur om orter hade samma
behov. Detta eftersom de var intresserade av platser där släktingar bott, vilket
var andra orter än deras nuvarande bostadsorter. För att täcka behovet av denna
litteratur gjorde de också en hel del fjärrlån.

Ytterligare några kommentarer gavs. Två av användarna efterfrågade mer in-
formation om vad böckerna handlar om. En av dem ville också att det skulle
finnas lite information om orten i sig när man klickade på en markör. Det fram-
kom också ett missnöje över att det var otydligt vilka orter som visades på kartan
– vissa av dem är stora samhällen, andra är församlingar och ytterligare andra
är inte mer än små gårdar. Personen tyckte att det var förvirrande att små gårdar
fanns med när det fanns större samhällen i närheten som inte hade någon markör.
Samma person önskade också en möjlighet att se träfflistorna för alla orter som
visades på ett kartområde utan att behöva klicka sig fram bland markörerna.

De positiva uttalanden som gjordes om helheten tillsammans med de förbätt-
ringsförslag som gavs tyder på att de flesta av testanvändarna var någorlunda
tillfredsställda, men inte helt och hållet. En av dem var dock direkt missnöjd.
Viktigt att minnas är att fördelningen mellan nöjda och missnöjda bland testan-
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vändarna inte säger någonting om hur fördelningen skulle vara i en större grupp
användare. Som konstaterats ovan var testanvändarna i det här fallet vana och
intresserade av att söka efter information på internet. Därmed finns också en risk
att de upplever gränssnittet enklare och trevligare än en genomsnittlig användare
av bibliotekskataloger.
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6 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel diskuteras studiens frågeställningar med utgångspunkt i den ut-
veckling och testning som gjorts. Den första frågan är av en sådan karaktär att
den inte till fullo kan besvaras, utan används istället som utgångspunkt för att dis-
kutera några teman som framkommit under arbetet med utveckling och testning
av prototypen.

6.1 Vilka problem och möjligheter finns det vid
utveckling av ett kartgränssnitt för en
svensk folkbibliotekskatalog?

Det problem som framkommit tydligast under arbetet med att utveckla proto-
typen är svårigheten att skilja mellan olika platser. Ett annat problem som är
intressant även ur ett vidare perspektiv är att det sannolikt kommer att finnas
relevanta resurser som ändå inte kopplats mot namnregistret.

Den främsta möjligheten jag ser är att tillvägagångssättet att matcha ämnes-
ord mot ett geografiskt namnregister trots vissa problem ändå är förhållandevis
enkelt. Nedan diskuteras respektive tema i samma ordning som de nämnts här.

6.1.1 Svårt att skilja mellan olika platser med samma
namn

Buckland et al. (2007) konstaterar att ett av problemen med geografisk ämnes-
sökning i en bibliotekskatalog är att den baseras på ortnamn, som ofta har flera
betydelser och dessutom kan ändras över tid. Författarna menar att en möjlig lös-
ning är att koppla resurser inte bara till ett ortnamn i ren text, utan till ett ortnamn
specificerat i ett geografiskt namnregister.

Lösningen kan förvisso användas som utgångspunkt vid arbete med resursbe-
skrivning. Om det är fråga om befintliga resursbeskrivningar utan koppling till
ett namnregister sedan tidigare kvarstår däremot problemet med att skilja mellan
olika platser med samma namn. I denna studie fanns det inte utrymme att testa
möjliga lösningar, men problemet som sådant är ändå intressant.

Enligt Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord (Kungliga biblioteket,
2015) görs geografiska ämnesordssträngar för Sverige med landsnamnet följt av
upp till tre underindelningar. I allmänhet görs detta på formen Sverige – land-
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skap (alternativt län eller stift) – ort – ort1. Den sista underindelningen ”används
alltid för företeelser inom städer eller för orter med likalydande namn inom en
större geografisk enhet” (Kungliga biblioteket, 2015, s. 30). I de fall det finns
flera orter med samma namn inom samma landskap anges att kommunens namn
ska läggas till den geografiska strängen (Kungliga biblioteket, 2015, s. 28). En
resurs som behandlar Anneberg i Nässjö kommun skulle således beskrivas med
en ämnesordssträng inledd av ”Sverige” följt av underindelningarna ”Småland”,
”Nässjö” och ”Anneberg”. På så vis klargörs att resursen i fråga inte handlar om
Anneberg i exempelvis Vimmerby eller Kungsbacka kommuner.

I denna studie användes de geografiska ämnesorden utan hänsyn till om de
var en underindelning till något annat ortnamn eller om de var fristående. Detta
innebär att en viktig del av den information som finns i katalogposten inte ut-
nyttjades. Genom att istället använda de geografiska strängarna som en helhet
kan olika orter med samma namn enklare skiljas åt.

För att detta tillvägagångssätt ska fungera så bra som möjligt krävs för det
första att namnregistret innehåller uppgifter om landskaps-, läns-, stifts- och
kommuntillhörighet för varje ortnamn där det är tillämpbart. GeoNames namn-
register innehöll enbart uppgifter om läns- och kommuntillhörighet. Det är för-
hållandevis enkelt att komplettera registret med uppgift om vilka kommuner som
ingår i respektive landskap. Stiftstillhörighet kan däremot variera även inom en
kommun, vilket gör en eventuell komplettering mer omständlig.

För det andra krävs också att katalogposternas indexering följer riktlinjerna.
Johnston och Jensen (2009) kunde konstatera att det förekom många olika va-
rianter på hur koordinatangivelser var angivna på posterna i deras material, om
de alls fanns. Utifrån vad jag sett när jag arbetat med katalogposterna i detta
material tycks detsamma gälla även ortnamn som ämnesord. Till exempel fö-
rekommer att ortnamn försetts med kommun-, läns- eller landskapsnamn inom
parentes efteråt i samma delfält. Det förekommer också att ortnamn som borde
varit underindelat såväl lands- som landskapsnamn istället angetts som det enda
geografiska ämnesordet i fältet.

Slutligen förekommer även ortnamn som återfinns på flera platser i samma
kommun, vilket riktlinjerna inte tar upp. Ett exempel är ”Byestad”, som används
för fem olika platser i Vetlanda kommun. Det kommer alltså att finnas katalog-
poster vars ämnesord av en eller annan anledning inte kan matchas mot exakt ett
ortnamn i det geografiska namnregistret, trots att det rör sig om ortnamn. Om det
inte är möjligt att skilja mellan orter med samma namn är det rimligt att använ-

1”Med orter avses städer, kommuner, socknar, byar etc.” (Kungliga biblioteket, 2015, s. 30).
Det är en snävare betydelse än hur ordet används i denna uppsats i övrigt, där ort och plats använts
synonymt.

37



darna ändå får möjlighet att se de katalogposter som finns, men med någon form
av reservation för att det också kan vara en av de andra platserna.

6.1.2 Det kommer finnas relevanta resurser som inte
matchats

En av användarna påpekade vid testningen att den skulle förvänta sig att ”al-
la böcker” var sökbara via gränssnittet om det inte varit en testversion. Det är
ett tänkvärt uttalande. Om man skapar ett kartgränssnitt för en bibliotekskatalog
genom att matcha katalogposternas ämnesord mot ett geografiskt namnregister
kommer det sannolikt att finnas resurser som inte matchas trots att de handlar
om en viss plats. Detta kan till exempel ske på grund av felaktigheter i katalog-
posten eller för att ortnamnet inte återfinns i namnregistret. Som denna prototyp
var utformad kunde användarnas sökningar också misslyckas för att de sökte på
annat än enbart ortnamn.

Oavsett orsak finns en risk att användaren missar relevanta resurser. Ett sätt att
minska denna risk är att kombinera ortnamnssökningen i det geografiska namnre-
gistret med en sökning i den ordinarie bibliotekskatalogen. Exakt hur visningen
ska utformas bör testas med användare, men ett tänkbart alternativ är att träff-
listan relevansrankas. Man kan då låta sökträffar från ortnamnsregistret viktas
högre än titlar som ”bara” ger träff från den vanliga bibliotekskatalogen.

6.1.3 Möjligt att på ett enkelt sätt koppla stora mängder
katalogposter

Som konstaterades i inledningen av kapitel 2 är tillvägagångssättet att matcha
data från katalogposter med ett geografiskt namnregister en förhållandevis en-
kel metod. Det finns förvisso en del svårigheter att ta i beaktande gällande hur
själva matchningen ska ske. Men när matchningen väl fungerar tillfredsställan-
de krävs ingen mänsklig inblandning. Även själva hämtningen av katalogposter
från Libris går att automatisera, vilket också har fördelen att databasen kan hållas
uppdaterad. Sammantaget innebär det att det är möjligt att koppla stora mängder
katalogposter mot det geografiska namnregistret.

Det gör det också möjligt att göra ett kartgränssnitt för hela Sverige och in-
te enbart ett landskap. De av användarna i denna studie som brukade söka efter
litteratur med koppling till specifika orter var alla intresserade av områden ut-
anför Småland. Även om det är ett icke-representativt urval är det sannolikt att
det gäller även för andra släktforskare, då många människor bor på en annan ort
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än de föddes. För denna användargrupp skulle det alltså vara fördelaktigt om ett
gränssnitt för att söka efter biblioteksresurser på en karta täckte in hela landet.

6.2 Hur upplevs sökning via den prototyp som
testas med avseende på användbarhet?

En förhoppning inför detta arbete var att kartgränssnittet skulle göra det möjligt
för användarna att navigera i samlingarna utan att behöva uttrycka sitt informa-
tionsbehov i ord. Tyvärr var det någonting mitt gränssnitt inte levde upp till,
eftersom den icke-textbaserade navigeringen helt enkelt var för svår att lära sig.
Det medförde också att användarnas upplevelser av att navigera enbart med hjälp
av karta inte kunde studeras.

Gränssnittet som testades möjliggjorde ändå för användarna att hitta resurser
med koppling till vissa orter. De kunde också navigera i samlingarna så till vida
att kartan även visade andra platser som låg i närheten av den eftersökta orten.
En detaljerad genomgång av användarnas testning ges i kapitel 4 och 5.

Av de fem personer som testade gränssnittet tyckte fyra att det var lätt eller
ganska lätt, medan en person tyckte att det var svårt. Trots de överlag positiva
uttalandena gjorde alla mer eller mindre allvarliga misstag under testningen och
enbart en kunde lösa samtliga uppgifter. Med tanke på att användarna var såväl
vana datoranvändare som vana med att söka efter information på internet, blir
slutsatsen att prototypen som testades inte är helt lätt att lära sig.

Fyra av användarna brukade söka efter litteratur utifrån ett intresse för vissa
orter. De svarade också att de förmodligen eller gärna skulle använda kartsök-
ningen igen, om den fanns tillgänglig. Något jag finner intressant är att detta
även gällde den person som var missnöjd med gränssnittet och tyckte att det var
svårt att använda. Cockton (2014) konstaterar att användbarhet inte är den enda
faktorn som avgör ett systems framgång. I detta exempel är det tydligt. Personen
var inte tillfredsställd med systemet, antalet misstag var många och den upplevde
naturligt nog systemet svårt att lära sig. På det hela taget var prototypen inte an-
vändbar utifrån Nielsens (1993) aspekter, med reservation för att effektivitet och
hur lätt systemet var att minnas inte undersökts. Ändå kunde personen tänka sig
att använda systemet igen, eftersom den hade ett behov av att leta efter litteratur
med koppling till orter.
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6.3 Går det att se några möjliga förbättrings-
områden för den prototyp som testas uti-
från användarnas upplevelser?

Som konstaterats i kapitel 5 stötte användarna på ett antal problem. Några av
dessa är möjliga att förhindra eller åtminstone minska risken för genom olika
åtgärder. Till exempel bör knappen för att söka på kartan tas bort och prototypen
istället programmeras så att en ny sökning sker automatiskt så snart användaren
panorerat till ett nytt kartområde. En annan åtgärd som bör göras är att införa
någon form av stavningskontroll när ortnamnssökningen inte ger någon träff i
namnregistret.

Några av de andra problemen kan sannolikt förebyggas, men exakt hur lös-
ningen ska utformas är svårare att förutse. Det gäller till exempel hur träfflistan
ska presenteras för att vara enkel att hitta oavsett skärmstorlek, liksom hur en ort
man sökt efter ska märkas ut på kartan. De lösningsförslag som ges i kapitel 5
kan fungera som utgångspunkt för vidareutveckling följt av en ny omgång med
användartester.

Ett annat förbättringsområde är att utöka mängden resurser som är sökbara via
gränssnittet. Detta kan göras dels genom att helt enkelt utgå från fler katalogpos-
ter och dels genom att koppla fler av ämnesorden mot namnregistret. Beträffande
mängden katalogposter skulle det som tidigare nämnts vara bra om hela Sverige
kunde göras sökbart genom gränssnittet. Beträffande en förbättring av match-
ningen mellan ämnesord och namnregister skulle det vara en bra början att skilja
mellan platser med samma namn (se avsnitt 6.1.1 ovan för ett mer utförligt re-
sonemang). Det går också att utveckla matchningen så att exempelvis namn på
formen ”Tätortsnamn (Kommunnamn)” kan kopplas.

6.4 Avslutning

Studiens syfte var att prova metoden att matcha katalogposter mot ett geografiskt
namnregister på en svensk resurssamling, samt att utvärdera denna tillämpning
ur ett användarperspektiv. Under arbetet har det framkommit att tillvägagångssät-
tet medför en del svårigheter, där möjligheten att skilja mellan olika platser med
samma namn är den främsta. Samtidigt ger det också en möjlighet att presen-
tera biblioteksresurser på en karta trots att katalogposterna i sig inte innehåller
information om orternas geografiska placering.

Prototypen som togs fram har utvärderats, vilket lett fram till ett antal möjliga
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förbättringsförslag. Att implementera dem och utvärdera på nytt ligger utanför
denna studies omfattning, men skulle vara intressant att gå vidare med. Med
tanke på att tidigare studier visat att kataloganvändare i allmänhet använder korta
söksträngar och enbart grundläggande sökfunktioner (Borgman, 1986; Mastora
et al., 2008; Waller, 2010) bör gränssnittet göras så enkelt att lära sig som möjligt.
I annat fall är det sannolikt att funktionen inte skulle användas alls.

För vidare studier skulle det också vara intressant att undersöka i hur stor ut-
sträckning det är möjligt att skilja mellan olika orter med samma namn. Detta är
en fråga som egentligen är relevant även för kataloger utan kartgränssnitt. Ett nä-
raliggande problem som inte heller det undersökts i denna studie är i vilken grad
katalogposterna är indexerade i linje med de riktlinjer som ges i Riktlinjer för
indexering med Svenska ämnesord (Kungliga biblioteket, 2015). Om en katalog-
post läses av en människa spelar det ingen större roll om kommuntillhörigheten
för en ort anges inom parentes efter ortnamnet eller i ett annat delfält. För ett
datorprogram blir det däremot problem när datan inte ser ut som förväntat. För
att göra en bra automatisk matchning är det därför bra att ha en uppfattning om
hur datan kan förväntas vara strukturerad.

Sammanfattningsvis är kartgränssnitt till bibliotekskataloger en spännande möj-
lighet. I och med Kungliga bibliotekets arbete med att tillhandahålla katalog-
poster som länkad data ökar också möjligheterna att berika katalogposter med
externa data, där geografiska namnregister bara är en av möjligheterna.
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1 Inledande intervju

1. Vad innebär medlemskapet i hembygds-/släktforskarföreningen för dig?

2. Vad är det som du tycker är intressant med hembygds-/släktforskning?

3. Vad behöver du för material i ditt arbete kopplat till hembygdsförening-
en/släktforskningen?

(a) Hur brukar du gå till väga för att hitta det?

4. Brukar du besöka biblioteket? Varför/varför inte?

5. Händer det att du läser böcker eller artiklar som du har valt ut eftersom de
har med en viss plats att göra?

(a) Kan du ge ett exempel?

6. Hur vet du vad du vill läsa?

7. Hur gör du för att hitta en text du är intresserad av?

(a) Har du sökt i bibliotekskatalogen någon gång?

(b) Har du lånat från bibliotekets hembygdssamling någon gång?



2 Uppgifter vid test av gränssnittet

1. En vän till dig har tipsat om att det finns en intressant bok om livet i Bo-
dafors på 30-talet, men vännen kom inte ihåg vad boken eller författaren
hette.
Vad heter boken?
På vilka bibliotek finns den?

2. En släkting till dig arbetade på ett säteri i Aneby och du vill veta mer om
personens liv.
Finns det några böcker som handlar om säteriet?
Tips: Leta upp Aneby på kartan och tryck på ”Sök inom kartområdet”.

3. I somras besökte du en medeltida kyrka med intressant historia, men minns
inte vad den heter. Däremot kommer du ihåg att det var i närheten av Vrix-
lösa.
Vad heter kyrkan?
Tips: Skriv in Vrixlösa i rutan ”Sök på ett ortnamn” och tryck på ”Visa
orten”.



3 Avslutande intervju

1. Vad tyckte du om sidan som helhet?

2. Tyckte du att sidan var lätt eller svår att använda?

3. Skulle du vilja använda sidan igen?

(a) Varför/varför inte?

4. Var det något speciellt du tyckte var dåligt med sidan?

5. Var det något speciellt du gillade med sidan?
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