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Abstract 

This essay is about testing the validity of an article written by Jonas Löwgren, called The use qualities of 

digital design. The study we have executed is about testing the featured qualities of digital design in the 

article on two search systems located in the library of Stockholm University and Södertörn University 

respectively to see how they are able to be applied on search systems. To acquire the information for the 

study, we handed out a written inquire among users of those systems. The result of this quantitative 

study shows us that many that five of Löwgrens qualities is likely to be present on the systems. Our 

conclusion is that five of these are appliable on search systems. More research in the field is required to 

find out more about qualities of other systems. 

 

Keywords: Löwgren, Digital, Design, Södertörn, Stockholm, University, Search System, Library 

Förord 

Alla respondenter i vår undersökning har varit anonyma. Vi har inte frågat dem om någon som helst 

personlig information, utan endast information som direkt berör söksystemen. Detta gör att vi egentligen 

inte vet särskilt mycket om vilka våra respondenter är. Vi vill dock ändå passa på och rikta ett stort tack 

till de personer som vet med sig att de besvarat en av våra enkäter. Den här uppsatsen skulle inte varit 

möjlig utan er. 

 

Vi vill även tacka våra närstående som varit till stort stöd och visat stor förståelse inför den stora uppgift 

som skrivandet av denna uppsats varit. Ni är bäst! 

 

Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare för hans idéer och hjälpsamma kommentarer på 

“vägen” som inte alltid varit rak. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vår uppsats kommer att handla om hur tillämpbar Jonas Löwgrens artikel The use qualities of digital 

design på plattformarna Södertörns högskolas biblioteks söksystem, även kallat SöderScholar (förkortas 

SH) och Stockholms universitets biblioteks söksystem (förkortas SU). Vi kommer att utgå från vad 

Löwgren presenterar i sin artikel, en teori om cirka tjugo designkvaliteter när det kommer till 

interaktionsdesign. Dessa kvaliteter är en slags egenskaper som användbara digitala system bör 

innehålla. Löwgren antyder att inte alla kvaliteter är tillämpbara på alla sorters system.
1
 Men hur det ska 

undersökas och vilka frågor som bör användas är dock till stor mån lämnat utan kommentar. 

 

Löwgren har i sin artikel istället exemplifierat varje kvalitet utifrån många olika plattformar för att visa 

på respektives kvalitets funktion. Därför är det intressant att tillämpa dessa kvaliteter på endast två 

plattformar som har liknande funktion för att utröna vilka som är tillämpbara på den sortens system. Vi 

tror att SöderScholar och Stockholms universitets biblioteks söksystem som plattformar bör ha 

konstruerats så att användarna/studenterna kan orientera sig på söksidan för artiklar, böcker och 

tidskrifter på ett smidigt sätt. 

 

Vi anser att det i dagens samhälle börjar bli mer viktigt att designen av gränssnitt och funktioner hos 

digitala artefakter börjar anpassa sig till slutanvändaren. Vår erfarenhet säger att bibliotek av idag, både 

kommunala och universitetsbibliotek i allmänhet, i hög grad satsar på självbetjäning där användaren till 

stor del själv ska sköta hela låneprocessen med så lite inblandning av bibliotekens personal som möjligt. 

Detta gör att krav på användbara söksystem inom den sektorn ökar. 

1.2 Problem och syfte 

Löwgren är en interaktionsdesigner. Han menar att datorn har blivit så pass involverad i vår livstil att 

den inte länge bara är ett arbetsverktyg som man använder på jobbet.
2
 Löwgren anser att 

interaktionsdesign inte bara handlar om att skapa effektiv eller felfri prestanda, utan även om att skapa 

förutsättningar för användandet av artefakten.
3
 Därför föreslår Löwgren cirka tjugo stycken 

designkvaliteter när det kommer till digitala konstruktioner.
4
 Men medan Löwgren i sin artikel 

exemplifierar kvaliteterna utifrån olika plattformar för varje kvalitet, så ville vi använda oss av endast 

två plattformar för att bedöma tillämpbarheten av kvaliteterna. Det sätter fokus på själv artefakterna 

istället för som hans artikel gör, fokuserar på kvaliteterna. 

 

Vi behöver alltså för ändamålet hitta två välanvända och någorlunda likvärdiga plattformar där 

användarna är många och som förmodligen borde ha en hög grad av önskvärd design eftersom de har 

fått den plats i vår vardag som de idag innehar. Anledningen till att vi behöver två plattformar är för att 

försöka utesluta att slumpen i alltför hög grad ligger till grund för svaren i undersökningen. Om båda 

systemen är likvärdiga eller näst intill likvärdiga så bör man också kunna förvänta sig någorlunda 

likvärdiga svar.  

 

                                                 
1
 Löwgren, Jonas, “The use qualities of digital design”, (2002) s. 2 

2
 Löwgren, (2002) s.1 

3
 Löwgren, (2002) 

4
 Löwgren, (2002) 
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Valet av artefakter föll på SöderScholar (SH) respektive Stockholms universitets biblioteks söktjänst 

(SU). De är båda designade så att studenter ska kunna använda systemen i sitt sökande efter böcker, 

artiklar och liknande inom en och samma sökruta. En av anledningen till att vi väljer just dessa två 

plattformar är för att båda plattformarna har en liknande sökfunktion där Löwgrens teori om digital 

design borde kunna tillämpas på liknande sätt. En annan anledning är att vi båda har studerat på både 

Stockholms universitet och Södertörns högskola och därmed känner till dem. Det gör att systemen blir 

lättare att undersöka, jämföra och analysera. En tredje anledning är att det förefaller vara ett tillräckligt 

stort antal studenter som använder systemen på plats i biblioteken vilket underlättar att vi får svar på vår 

undersökning. 

 

Att testa om Löwgrens teori är applicerbar på SH respektive SU blir således kärnan i denna 

kandidatuppsats. Vi kommer alltså att använda Löwgrens cirka tjugo olika kvaliteter för digital design 

och tillämpa dem på SöderScholar respektive Stockholms universitets biblioteks söksystem. Syftet med 

vår uppsats får alltså ses som en diskussion runt Löwgrens teori för att eventuellt förstärka alternativt 

försvaga den. Eftersom Löwgren anser att hans artikel är ett debattinlägg så kommer även vår uppsats 

att vara det.
5
 

1.3 Frågeställning 

SöderScholar och Stockholms universitets bibloteks söksystem är två plattformar som används av 

studenter och som kan antas ha positiva värden i flera av Löwgrens kvaliteter på interaktionsdesign.
6
 

Vår uppgift är att undersöka hur applicerbara Löwgrens kvaliteter är på dessa två söksystem.  

 

Vår vetenskapliga frågeställning är därför följande:   

 

Hur tillämpbara är Löwgrens kvaliteter på söksystem inom högskole-/universitetssektorn? 

1.4 Definitioner 

Författarna i avsnittet Tidigare forskning (Se Kapitel 2.1) använder i sina artiklar olika namn på ordet 

“egenskaper” inom digital design. Vi har dock valt att använda Löwgrens namn på dessa, vilket är 

kvaliteter. Alla kvaliteter behandlas i uppsatsen på originalspråket engelska för att undvika missförstånd 

på grund av översättningsfel. Vi har dock valt att i vissa fall ändå översätta kvaliteters namn i syfte att 

öka förståelsen. Den svenska översättningen är i sådana fall angiven inom parantes i anslutning till det 

engelska begreppet. 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar vi har valt att göra redogörs för i detta avsnitt av uppsatsen. 

1.5.1 Plattformar 

Vi har valt att avgränsa oss till SöderScholar och söktjänsten för Stockholms universitets bibliotek. Det 

beror på att vi anser att dessa två plattformar har liknande sökfunktioner. Båda biblioteken använder sig 

av en gemensam sökruta för böcker, artiklar och tidskrifter. Stockholms universitets söksystem (SU) 

skiljer sig från SöderScholar (SH) i den bemärkelse att där man också har lagt till databaser i den 

gemensamma sökrutan, det har man alltså inte i SöderScholar. 

                                                 
5
 Löwgren, (2002) s. 2 

6
 Löwgren, (2002) s. 3-12 
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1.5.2 Urval för undersökningen 

Vår totala population består av i stort sett samtliga av de studenter som är verksamma på minst ett av 

lärosätena Södertörns högskola, Karolinska institutet eller Stockholms universitet. Vi har låtit studenter 

vid Karolinska institutet ingå i samma undersökningsgrupp som studenterna vid Södertörns högskola 

eftersom de använder samma sökdatorer som dem. På Stockholms universitet finns cirka 64 000 

studenter.
7
 Vid Södertörns högskola studerar cirka 13 000 studenter.

8
 På Karolinska institutet är cirka 

6000 studenter verksamma.
9
 Tillsammans blir detta omkring 93 000 studenter. Av dessa har vi avgränsat 

studien till 51 studenter från Stockholms universitet samt 51 studenter från Södertörns högskola 

och/eller Karolinska institutet.  Anledningen till att vi valde just dessa mängder är att det ansågs vara en 

tillräckligt stor grupp för att man förhoppningsvis ska kunna skönja vissa trender i materialet, vilket vi 

också tycker oss kunna. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

 

I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning inom området. Vi har här valt att presentera andra författare 

som tar upp kvaliteter inom digital design. 

 

I kapitel 3 redogör vi för Löwgrens artikel om kvaliteter på digital design.
10

 Detta kapitel utgör 

uppsatsens teori. 

 

I kapitel 4 redogörs för vår metod, en enkätundersökning genomförd på Stockholms universitets 

bibliotek och Södertörns högskolas bibliotek. 

 

I kapitel 5 presenteras resultaten som undersökningen har visat. 

 

I kapitel 6 görs en analys av de slutsatser som vi dragit från undersökningens resultat. 

 

I kapitel 7 avslutas uppsatsen med att vi presenterar de slutsatser som vi har kommit fram till. 

  

                                                 
7
 http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/kanaler/medarbetarnotiser/uppdaterade-uppgifter-om-

antal-studenter-och-anstallda-1.24995 Nedladdat: 2012-11-23 
8
 http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=rektor_har_ordet_1306242028917 Nedladdat: 2012-11-

23 
9
 http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=600&a=105506&l=sv Nedladdat: 2012-11-23 

10
 Löwgren, (2002) 

http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/kanaler/medarbetarnotiser/uppdaterade-uppgifter-om-antal-studenter-och-anstallda-1.24995
http://www.su.se/medarbetare/service/information-kommunikation/kanaler/medarbetarnotiser/uppdaterade-uppgifter-om-antal-studenter-och-anstallda-1.24995
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=rektor_har_ordet_1306242028917
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=600&a=105506&l=sv
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2 Tidigare forskning 

Som tidigare forskning har vi valt att ta in författare som har identifierat kvaliteter inom digital design. 

Ingen av dessa kvaliteter medverkar dock i själva undersökningen som inriktar sig på de kvaliteter 

Löwgren själv identifierade. ISO/IEC 9126 kvalitetsstandard innefattar till stora delar samma 

kvaliteter.
11

  

2.1 Nielsen 

Med Usefulness (gagn)
12

 menar Nielsen om systemet kan användas till att uppnå ett önskvärt mål.
13

 

Detta går väl ihop med Löwgrens definition av detta begrepp som vi redogör för nedan. Men medan 

Löwgren anger det som en kvalitet används begreppet av Nielsen som en lite mer övergripande 

egenskap som innehåller flera kvaliteter. Nielsen börjar med att definiera Acceptability (godtagbarhet)
14

. 

Acceptability definieras som till vilken grad systemet uppfyller samtliga behov som användarna och 

andra intressenter kan ha. Han ser Usefulness som en del av Acceptability, tillsammans med mer 

konkreta egenskaper som kostnad, support, pålitlighet och kompatibilitet mot andra system samt sociala 

faktorer. Han delar därefter in Usefulness i två underbegrepp, utility (nytta)
15

 och usability 

(användbarhet)
16

. Han definierar utility som en egenskap som avser om systemet kan göra det som 

behövs och han definierar usability som ett mått på hur väl användarna kan dra nytta av systemets 

funktionalitet. Nielsen delar sedan in Usability i fem kvaliteter.
17

 Dessa är Learnability (lärbarhet)
18

, 

Efficiency (effektivitet)
19

, Memorability (förmåga att minnas)
20

, Errors (fel)
21

 och Satisfaction 

(tillfredsställelse)
22

. 

 

Learnability handlar om att systemet ska vara lätt att lära sig använda.
23

 Det är, enligt Nielsen, en viktig 

kvalitet eftersom det vanligtvis största problem som en användare har med ett nytt system, är att lära sig 

använda det.
24

 För att illustrera denna kvalitet använder Nielsen en inlärningskurva där användaren inte 

kan någonting om systemet när han/hon börjar använda det.
25

 Själva kurvan består i att användaren 

sedan lär sig olika mycket per tidsenhet när han/hon använder systemet. Ju mer användaren lär sig per 

tidsenhet desto högre grad av Learnability. 

 

Efficiency handlar om att användaren när denne är fullärd ska kunna använda systemet till att producera 

på en så hög nivå som möjligt.
26

 En ytterligare aspekt är dock att vissa användare aldrig blir fullärda. 

Många system kan vara för komplicerade för att alla användare ska kunna nå stadiet fullärd.  

                                                 
11

 http://trevinca.ei.uvigo.es/~adomin/csi/web/pdfs/articulos/metricasiso.pdf 2013-05-30 
12

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
13

 Nielsen, Jakob, “Usability Engineering”, (1993) s. 24 
14

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
15

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
16

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
17

 Nielsen, (1993) s. 26 
18

 Egen översättning 
19

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-21 
20

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
21

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
22

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-28 
23

 Nielsen, (1993) s. 26 
24

 Nielsen, (1993) s. 27-28 
25

 Nielsen, (1993) s. 28 
26

 Nielsen, (1993) s. 30 

http://trevinca.ei.uvigo.es/~adomin/csi/web/pdfs/articulos/metricasiso.pdf
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/
http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/


10 

 

 

Kvaliteten Memorability går ut på att systemet ska vara så lätt som möjligt för användaren att komma 

ihåg. Det ska tillåta att en användare som använder programmet sällan ska kunna använda det igen utan 

att behöva lära sig det ännu en gång.
27

 Nielsen menar att det av denna anledning är viktigt att ha ett 

gränssnitt som är lätt att komma ihåg.
28

 Då kan användare som inte använder systemet så ofta lättare 

känna igen det. Det kan nog tänkas att den här kvaliteten är viktigare ju längre tid det går mellan 

användningstillfällena, eftersom man i högre grad tenderar att glömma saker ju längre tid det gått sedan 

man exponerades för dem. Nielsen anser även att det finns användare som kan använda systemet när de 

ser det, trots att de inte kommer ihåg hur det ser ut när de inte ser det.
29

 Det skulle i så fall göra detta till 

en mycket viktig kvalitet för de flesta system. 

 

Kvaliteten Errors avser de fel som uppstår vid användande av system. Ett fel definieras av Nielsen som 

en åtgärd som inte åstadkommer avsett resultat.
30

 Nielsen anser att dessa åtgärder vilka leder till att 

användaren gör få fel under den tid denne använder systemet ska förekomma i en låg grad.
31

 Och om 

användaren ändå gör ett fel så ska det vara lätt att åtgärda. Allvarliga fel som antingen är svåra att 

åtgärda eller som användaren inte upptäcker, får inte förekomma. Småfel som korrigeras direkt och 

endast påverkar systemanvändningens hastighet på ett negativt sätt hör inte till denna kvalitet. De hör 

snarare till kvaliteten Efficiency.
32

 

 

Satisfaction är en kvalitet som beskriver hur “trevligt” ett system är att använda.
33

 Vad som menas med 

trevligt är naturligtvis högst subjekt mellan olika användare. För system som används utanför 

arbetsmiljön, som till exempel spel, är den här kvaliteten extra viktig eftersom de vanligtvis saknar 

övriga mål.
34

  

2.2 Preece et al. 

I boken Interaction design: beyond human-computer interaction diskuterar Preece et al. vad 

interaktionsdesign är och de ställer sig frågan hur anpassade olika plattformar egentligen är till 

användaren och vad han/hon anser är bra eller dålig interaktionsdesign.
35

 Som mål för 

interaktionsdesign nämner Preece et al. usability som de menar är en försäkran att interaktiva produkter 

ska vara effektiva och roliga samt lätta att lära sig använda. De bryter ner usability i sex olika 

kvaliteter.
36

 

 

Effectiveness är ett generellt mål som mäter hur bra ett system utför det som det ska göra.
37

 Ju mer 

renodlat ett system är för en viss uppgift desto högre grad av kvaliteten. 

 

                                                 
27

 Nielsen, (1993) s. 26 
28

 Nielsen, (1993) s. 31 
29

 Nielsen, (1993) s. 32 
30

 Nielsen, (1993) s. 32 
31

 Nielsen, (1993) s. 26 
32

 Nielsen, (1993) s. 32-33 
33

 Nielsen, (1993) s. 26 
34

 Nielsen, (1993) s. 33 
35

 Preece, Jennifer;  Rogers, Yvonne & Sharp, Helen, “Interaction design: beyond human-computer interaction”, (2002) s. 

13 
36

 Preece et al, (2002) s. 14 
37

 Preece et al, (2002) s. 14 
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Efficiency går lite djupare än Effectiveness. Då den ser till hur systemet hjälper användaren att utföra 

dennes uppgift. Det kan till exempel vara genom att uppgiften utförs genom små steg tills uppgiften är 

utförts, samt att man som användare ska kunna redigera uppgiften utan att helt och hållet börja om från 

början.
38

  

 

Safety handlar om att systemet ska varna användaren från oönskade eller farliga uppgifter. Genom att 

användaren får frågor från systemet om han/hon till exempel vill radera en bildfil från hårddisken. 

Systemet visar då vad som kommer att ske om användaren väljer att radera bilden från systemet. Ur ett 

annat säkerhetsperspektiv handlar den här kvaliteten om hur en användare ska kunna styra systemet på 

till exempel en kemikaliefabrik utan fysisk fara för sig själv, sina medmänniskor och omgivningen.
39

 

 

Utility handlar om att verktygen som finns inom ett system ger rätt funktioner för att användaren ska 

kunna utföra sin uppgift. Ett system som har hög Utility är till exempel ett system som räknar ut skatt. 

Det innehåller förmodligen precis just de funktioner som användaren behöver för skatteuträkning. Ett 

system kan ha låg Utility då verktyget inte tillåter användaren att arbeta fritt, utan verktygets egna 

begränsningar bestämmer istället vad som är möjligt att göra. Det känns dock som att den här kvaliteten 

åtminstone delvis påminner om Löwgrens kvalitet Relevance, Usefulness (som vi dock valde att inte ta 

med i undersökningen) som går ut på att ett system ska göra det som det är avsett att göra och ingenting 

annat. 

 

Learnability handlar om hur lätt det är att lära sig systemet. Det betyder att användaren vill kunna starta 

systemet och genomföra uppgiften utan några större ansträngningar. Preece et al anser att detta blir 

viktigt när det kommer till system som man använder varje dag eller oftare, till exempel e-mail.
40

  

 

Memorability handlar om hur enkelt det är för användaren att komma ihåg hur man ska använda 

systemet då det väl är inlärt hos användaren. Användaren ska kunna frångå systemet under en tid för att 

sedan komma tillbaka och han/hon ska då komma ihåg eller snabbt bli påminda om hur systemet 

fungerar. Då vet användaren hur man ska utföra uppgiften för varje gång som han/hon ska använda 

systemet. Detta är delvis en subjektiv kvalitet eftersom olika människor minns olika saker olika bra. För 

att öka Memorability kan designern hjälpa användaren genom att skapa liknande menyer eller ikoner 

och kommandonamn, samt lägga relaterade ikoner och verktyg tillsammans.
41

 

 

  

                                                 
38

 Preece et al, (2002) s. 14 
39

 Preece et al, (2002) s. 14-16 
40

 Preece et al, (2002) s. 16 
41

 Preece et al, (2002) s. 17 
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3 Teori 

Vår teoretiska utgångspunkt för den här uppsatsen är, som ovan nämnts, Löwgrens artikel The use 

qualities of digital designs. I denna artikel menar Löwgren att interaktionsdesign handlar om att 

tillhandahålla förutsättningar för att skapa digital design.
42

 Därför föreslår han att man skulle kunna 

tänka sig olika kvaliteter inom interaktionsdesign. Dessa kvaliteter genomsyras av frågan om önskvärd 

design. 

 

En av orsakerna till att han vill skapa dessa kvaliteter har att göra med att datorn under de senaste 

årtiondena inte längre endast är ett verktyg som används inom jobbet, utan att den har utvidgats och 

blivit en artefakt som också används för nöjen, med mera.
43

 Det uppstår ett dilemma när 

interaktionsdesigners vill skapa så optimala förutsättningar som möjligt för den slutliga användaren, 

utan att alltid egentligen veta vilka dessa förutsättningar är.
44

 Det är givetvis olämpligt. Den andra 

orsaken till att presentera dessa kvaliteter är att Löwgen anser att det är viktigt att identifiera dem så att 

man genom det får olika genrer inom digital design vilket kan föra forskningsfältet framåt.
45

 

 

Vidare ser Löwgren att det även kan hjälpa designers att identifiera och gå mot de relevantaste 

riktningarna på ett tidigare stadium när det kommer till ny design.
46

 Ett annat skäl är att det ska kunna 

underlätta kommunikation mellan intressenter såsom designers och finansiärer, men kanske främst 

kunderna som också är användare av produkten.
47

 Det tredje skälet återkopplar mer till forskningen. 

Dessa kvaliteter och kan ses som ett format för att överföra designvetande och ger en hint om ett möjligt 

utryck för en vetenskap om digital design.
48

   

 

Löwgren menar att det inom området redan finns en pågående debatt.
49

 Hans artikel är ett inlägg i denna 

debatt och står för ett ställningstagande där han försöker visa på förekomst av och relationer mellan de 

olika kvaliteterna och för att få en konstruktion som han själv har valt. Han har delat in kvaliteterna i tre 

nivåer. Den första är utifrån hans egna designerfarenheter. Där ingår seductivity, pliability and social 

actability.
50

 Den andra nivån har en inriktning mot Human-computer-interaktion (HCI), där kvaliteterna 

efficiency och transparency ingår.
51

 Den tredje nivån innehåller resten av kvaliteterna har en mer allmän 

riktning där han riktar sig mot designers, reflektioner och vetenskapsstudier och kritik av digital 

design.
52

 

 

Löwgren tar upp ytterligare en kvalitet på interaktiv design i en senare publicerad artikel.
53

 Kvaliteten 

kallas för Personal connectedness.
54

 Denna kvalitet handlar om hur väl artefakten håller kontakt med 

andra artefakter på ett personligt och meningsfullt sätt. Ett exempel kan vara om man spelar Wordfeud 

                                                 
42

 Löwgren, (2002) s. 1 
43

 Löwgren, (2002) s. 1 
44

 Löwgren, (2002) s. 1 
45

 Löwgren, (2002) s. 2 
46

 Löwgren, (2002) s. 2 
47

 Löwgren, (2002) s. 2 
48

 Löwgren, (2002) s. 2 
49

 Löwgren, (2002) s. 2 
50

 Löwgren, (2002) s. 2 
51

 Löwgren, (2002) s. 2 
52

 Löwgren, (2002) s. 2 
53

 Löwgren, Jonas, ‘‘Articulating the use qualities of digital designs”, (2006) 
54

 Löwgren, (2006) s. 394 
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som är ett slags virtuellt Alfapet.
55

 Som användare kan man spela mot en individ men även ha flera spel 

igång mot olika individer.
56

 Systemet håller koll på de olika spelpartierna och meddelar respektive 

användare om när det är dennes tur. Det personliga kommer sig av att interaktionen bara visas mellan de 

bägge spelarna och ingen annan. Graden av Personal connectedness blir då hög. Denna kvalitet är dock 

inte föremål för undersökning i vår uppsats. 

3.1 Ej tillämpbara kvaliteter 
Något av det svåraste med vår undersökning har varit att hitta på frågor som verkligen mäter kvaliteten 

och som respondenten kan förstå. Till flera av kvaliteterna har detta inte varit möjligt givet våra resurser 

och tidsramar. Löwgren skriver också själv att inte alla av hans kvaliteter är tillämpbara på alla 

interaktiva system.
57

 Vi har därför antagit att kvaliteter som vi inte kan hitta på en meningsfull fråga att 

ställa till respondenterna inte är tillämpliga på söksystem och lämnat dem utanför enkätundersökningen. 

Dessa kvaliteter är: Seductivity (Lockelse)
58

, Playability (Spelbarhet)
59

 Relevance (Relevans)
60

, 

Usefulness (Användbarhet)
61

 Fluency (Strömbarhet)
62

 Immersion (Fördjupande)
63

 Actability 

(Handlingsbarhet)
64

 samt Parafunctenionality (Kombinationsförmåga)
65

. 

3.2 Kvaliteter som ingår i undersökningen 
För att välja ut vilka kvaliteter som ska ingå i undersökningen har vi alltså utgått från vilka som det varit 

möjligt att formulera en fråga som dels mäter den avsedda kvaliteten och dels också kan förstås och 

besvaras av respondenterna. Dessa kvaliteter redovisas nedan. 

3.2.1 Autonomy (Självstyre)
66

 

 tt hög grad av s älvstyrande design karaktäriseras, enligt Löwgren, av att arte akten man studerar har 

egna mål, kan gå sin egen väg och även kan tyckas ha en slags egen vil a.
67

  en agerar s älv uti rån de 

instruktioner som  inns till hands.  otsatsen är ett verktyg där användaren helt s älv måste agera  ör att 

någonting ska hända.  ellan dessa båda ytterligheter  inns det en skala på vilken arte akterna placerar 

sig.  e mest intressanta arte akterna be inner sig någonstans runt mitten av skalan där arte akten till 

vissa delar är s älvgående men där användaren även kan påverka  örloppet. 

 

Vi insåg att man knappast kan ställa en direkt fråga om förekomsten av autonomy. Den skulle 

respondenten förmodligen missförstå. Vi löste problemet genom att själva leta upp denna kvalitet i 

systemen och sedan fråga direkt om den. Efter att ha testat systemen anser vi att den enda form av 

Autonomy vi har kunnat hitta är de alternativa sökslag i form av liknande ord som användaren kan 

                                                 
55

 http://www.wordfeuds.se/vad-ar-wordfeud/ Nedladdat: 2012-12-30 
56

 Löwgren, (2006) s. 394 
57

 Löwgren, (2002) s. 2 
58

 Egen översättning 
59

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-10-06 
60

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-21 
61

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-21 
62

 Egen översättning 
63

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-10-06 
64

 Egen översättning 
65

 Egen översättning 
66

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-10-06 
67

 Löwgren, (2002) s. 5-6 
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tänkas få genom att skriva in början av ett ord i sökrutan. Frågan vi valt för att mäta denna kvalitet blir 

därför: 

 

Fråga 1: Anser du att sökrutan ger dig alternativa sökningsförslag? 

3.2.2 Pliability (Påverkbarhet)
68

 

Pliability handlar, enligt Löwgren, om i hur hög grad artefakten kan påverkas till att göra det som 

användaren vill göra. Det handlar också om att systemet som sådant ska vara designat för att kunna 

formas efter användaren önskemål. Hur anpassningsbart är systemet? Att mäta detta är dock svårt. För 

att kunna mäta kvaliteten har vi valt att forma om problemet en smula och titta rent praktiskt på hur en 

sökning går till i systemen. Användaren vidtar en åtgärd, systemet reagerar på denna åtgärd, användaren 

ser resultatet på skärmen, användaren vidtar en ny åtgärd, och så vidare. Man kan se det som en 

interaktionscirkel. Vi har vi valt att mäta den av användaren upplevda hastighet med vilken denna cirkel 

gås igenom i tron att om användaren upplever att hastigheten är hög beror på att det är ett påverkbart 

system. Under arbetets gång har vi kommit till insikt om att denna kvalitet inte är tillämpbar på 

söksystem. Den här frågan ingick alltså i enkätundersökningen men har därefter avfärdats som ej 

tillämpbar på söksystem. Mer om det finns att läsa i analysdelen av denna uppsats (Se Kapitel 6.2.1). 

Frågan vi ställde är istället ett mått på kvaliteten Efficiency. 

 

Fråga 2: Hur uppfattar du den tid som det tog att hitta det du sökte efter? 

3.2.3 Identity (Identitet)
69

 

Att skapa och behålla en identitet är viktigt inom digital design. Den blir lika symbolisk som andra 

designobjekt. På grund av vår kultur vill vi kunna hävda oss och vi strävar ofta efter att upprätthålla och 

skapa vår egen image även genom applikationer. Identity enligt Löwgren står för att artefakten hjälper 

användaren att skapa och upprätthålla denna identitet och image.
70

 Ett exempel på denna kvalitet tänker 

vi att Mac- och PC-datorer kan utgöra som båda har sin egen ganska trogna skara av användare. Frågan 

vi valt för att mäta denna kvalitet blir: 

 

Fråga 3: I hur hög grad känns det som att du skapar dig en identitet eller image genom att använda det 

här systemet? 

3.2.4 Flexibility (Flexibilitet)
71

 

Med Flexibility menar Löwgren i vilken grad den digitala designen underlättar för användaren att själv 

modifiera artefakten. Detta är vanligtvis en viktig kvalitet eftersom den både ökar användningsområden 

och livslängden på den.  I idealfallet skulle användaren aldrig behöva klaga på en produkt utan bara 

själv kunna ändra på det som inte faller i smaken. 

 

Det som skiljer denna kvalitet från kvaliteten Pliability är följande. Pliability upplever vi som en mer 

övergripande kvalitet som ändrar stora delar i ett program. Den riktar sig antagligen i första hand mot 

utvecklare och administratörer av system som kan ändra saker “bakom kulisserna”. Flexibility ser vi 

som en kvalitet som låter användaren själv anpassa vissa funktioner och utseendemässiga detaljer i ett 

system. 

 

                                                 
68

 Egen översättning 
69

 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-21 
70

 Löwgren, (2002) s. 8-9 
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 Översättning av: http://oversattning.babylon.com/engelska/to-svenska/  2012-11-23 
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Det finns även andra inriktningar av Flexibility som grundar sig utifrån ett open source-perspektiv. Där 

blir kvaliteten alltmer viktigt då användaren och utvecklare är sammankopplade och där båda kan 

modifiera hårdvaran till sina eget syfte men även kan dela med sig av sina kunskaper till andra 

användare. Flexibility tror vi är en kvalitet som kan mätas eftersom vi anser att som användare skulle 

man kunna tänkas vilja ändra den befintliga plattformen utifrån sina egna önskamål. Frågan vi valt att 

mäta denna kvalitet med blir därför: 

 

Fråga 4: Tycker du att systemet går att ändra och anpassa efter dina personliga önskemål? 

3.2.5 Efficiency (Effektivitet)
72

, Transparency (Genomskinlighet)
73

 

Efficiency har att göra med att kunna genomföra uppgiften utifrån ett utomstående syfte. Effektivt 

användande innebär att operationen går lätt och smidigt tillväga och att systemet levererar det som det 

ska. Därtill skulle man önska att gränssnittet innehöll en Transparency som bidrar till att den tillfrågade 

operationen skulle kunna utföras utan störningar. En sådan störning vi kunnat urskilja är om det 

undersökta söksystemet inte levererar den information som eftersökts. 

 

Gränsnittet ska hjälpa till så att inga störningar ska kunna uppstå under operationen. Denna kvalitet går 

att mäta eftersom den har som syfte att man ska kunna utföra en problemfri operation. Frågorna blir två 

stycken och bör sammanlagt mäta det avsedda. Den första inriktar sig på att undersöka om Efficiency 

finns i systemet det vill säga om systemet är lätt att använda. Den andra frågan inriktar sig på att mäta 

om genomskinligheten finns där, det vill säga att inga störningar inträffat. 

 

Fråga 5: Tycker du att systemet är lätt eller svårt att använda?  

 

Fråga 6: Anser du att du får information som motsvarar din sökning? 

3.2.6 Elegance (Elegans)
74

 

Elegance inom digital design innehåller två egenskaper som sammanlagt bildar kvaliteten. Dessa är 

styrka och enkelhet. Med det menas att artefakten som ska utföra uppgiften har en så enkel konstruktion 

som möjligt. Löwgren menar att det är svårt att skapa program som är enkla men även kraftfulla. Han 

antyder alltså lite av ett motsatsförhållande mellan dessa båda egenskaper. Vidare menar Löwgren att 

detta kan vara ett hinder för designers då det blir svårt att skapa program som både är enkla att lära sig 

använda och förstå för den normala användaren men samtidigt även är kraftfulla nog för de som är 

experter.
75

 

 

Styrkan i ett system känns kanske inte som en subjektiv användarupplevd egenskap utan snarare som 

någonting som ges av systemets uppbyggnad och bakomliggande konstruktion. Styrkan i ett system 

skulle, på samma sätt som i kvaliteten Efficiency, kunna mätas med följande fråga. 

 

Fråga 7: Hittade du det du sökte efter? 
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Ett enkelt system anser vi karaktäriseras av att det är lätt att lära sig använda det. Den här delen av 

kvaliteten gränsar också en smula till kvaliteten Learnability som till exempel Nielsen tar upp.
76

 

Enkelheten skulle kunna undersökas med följande fråga:  

 

Fråga 8: Har systemet har varit lätt att lära sig att använda?  

3.2.7 Functional minimalism (Funktionsminimalism)
77

 

Med Function minimalism menar Löwgren att artefakten eller verktyget bara har de funktioner som 

krävs för att göra precis just det som den är konstruerad att göra. Systemet har alltså inte en mängd 

 unktioner utan endast  ust precis de som behövs.  an kan kalla det  ör ett “slimmat” system. Givetvis 

får systemet inte heller ha för få funktioner. Då uppfyller de ju inte kraven för att systement ska göra det 

som det är avsett att göra. Möjligtvis skulle någon vilja argumentera för att för få funktioner i ett system 

är ännu högre grad av Funktional minimalism. Vad man vill kalla det är väl en smaksak. Vi anser dock 

att om designers börjar plocka bort funktioner som verkligen behövs så är det knappast positivt för 

systemet. 

 

Functional minimalism tycker vi går att mäta genom att ställa en fråga om mängden av funktioner, där 

användaren får tala om ifall de är För få, För många eller Tillräckliga. Svaret Tillräckliga ser vi som en 

indikation på existensen av kvaliteten i systemen. Frågan vi har för att mäta den här kvaliteten blir 

därför: 

 

Fråga 9: Vad anser du om funktionerna i detta system? 

3.2.8 Anticipation (Förväntningar)
78

 

Den här kvaliteten gränsar till Seductivity. Den lämpar sig dock antagligen bäst för dramatiska 

företeelser, men vi har ändå valt att undersöka den eftersom frågorna vi ställer verkligen handlar om 

förväntningar. Interaktioner bör, enligt Löwgren, innehålla någon form av förväntningar.
79

 Användaren 

kan då föreställa sig vad som kommer att hända härnäst. I detta fall handlar det om vad sökningen ska 

komma att hitta. Det gör att framtiden upplevs smälta samman med nuet. 

 

För att kunna mäta egenskapen har vi valt att fokusera på den framtida förväntan användaren har inför 

nästa sökning. Vad användaren hade för faktisk förväntan inför den här undersökningen är inte mätt. Det 

som mäts med vår fråga är om förväntningen infrias eller inte, för den påverkar framtida förväntning. 

Om denna sökning verkligen levererar det som användaren förväntade sig så infrias förväntningen. Det 

upplevs positivt och användaren förväntar sig antagligen att hitta det han/hon vid nästa sökning också. 

Då ser vi det som att förekomsten av Löwgrens kvalitet i systemet bör vara hög. Skulle systemet 

däremot inte leva upp till förväntningarna denna gång så kommer nog användaren inte att förvänta sig 

särskilt mycket nästa gång han ska använda det. Svarar man vet ej på fråga 10 så tolkar vi det som att 

användaren saknar framtida förväntningar. Frågorna för att mäta kvaliteten blir: 

 

Fråga 10: Trodde du i förväg att du skulle komma att hitta det du sökte efter genom att använda 

söktjänsten? 

 

Fråga 11: Har söksystemet levt upp till den förväntan du hade på det? 
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3.2.9 Surprise (Överraskning)
80

 

I den digitala världen kan man ibland hitta två plattformar som liknar varandra i gränssnitt och verktyg 

och som kan användas till samma uppgift. Med Surprise menar Löwgren att det blir en överraskning för 

användaren när utseendemässigt liknande verktyg skiljer sig i funktion på de två plattformarna.
81

 

Kvaliteten tycker vi är subjektiv eftersom det som kan överraska en användare kanske inte överraskar en 

annan. Vad man överraskas av beror bland annat på användarens egna förväntningar. Det kan tyckas att 

den här kvaliteten har mycket gemensamt med kvaliteten Anticipation vilket nog inte är felaktigt. 

Skillnaden anser vi ligger i att medan Anticipation handlar om vilken output användaren i förväg tror att 

han ska få ut av systemet jämfört med vad han verkligen får ut av detsamma, så handlar Surprise snarare 

om att användandet av systemet inte fungerar som användaren trodde att det skulle göra. 

 

Vi valde att ta med Surprise i undersökningen då vi anser att denna kvalitet går att mäta med hjälp av 

två frågor. Frågorna inriktar sig därför på att ta reda på om det aktuella söksystemet ser ut respektive 

fungerar som andra söksystem. Om Svaret blir Ja på den första frågan och Nej på den andra så tror vi att 

det finns ett mått av kvaliteten Surprise för den användaren, eftersom det ser ut som andra system men 

inte  ungerar som dem. Om man svarar “Vet e ” på någon av  rågorna så kan vi inte dra någon slutsats 

av den respondenten alls vad det gäller den här kvaliteten. Övriga svarskombinationer ger oss slutsatsen 

att användaren upplever att kvaliteten Surprise saknas. De frågor vi valt för att mäta denna kvalitet är 

dessa två: 

 

Fråga 12: Tycker du att det här systemet ser ut som andra biblioteks söksystem?  

 

Fråga 13: Tycker du att det här systemet fungerar som andra biblioteks söksystem?  
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4 Metod 

Vi har valt att undersöka huruvida kvaliteterna presenterade i Löwgrens artikel The use qualities of 

digital design är tillämpbara på söksystem. Undersökningen inleddes med att vi gjorde en mindre 

kvalitativ analys av samtliga kvaliteter. Detta gjordes för att kunna utröna om det på förhand fanns några 

kvaliteter som inte kan anses tillämpliga på söksystem. Det gjordes också för att ta reda på vilka som 

skulle kunna vara föremål för den senare kvantitativa enkätundersökningen i form av att det gick att 

formulera en meningsfull fråga för att mäta kvaliteten. De kvaliteter där detta inte var möjligt ingår inte i 

enkätundersökningen. 

4.2 Kvantitativ metod 
För att samla in våra data har vi valt att använda ett kvantitativt angreppssätt då kvantitativa metoder till 

stor del använder enkäter och intervjuundersökningar för att samla in data.
82

 En kvantitativ 

undersökning har som syfte att ta reda på vilket förhållande eller attityd de tillfrågade har till det 

fenomen man forskar om. Oavsett om resurserna bara räcker till för att undersöka en mindre grupp, så 

kan den ändå ge en fingervisning om vad större grupper tycker.
83

 Variablerna från kvantitativa data blir 

mätbar genom att variablerna kan bli omvandlade till mätbara siffror.
84

 För att en enkät ska ge svar på 

frågorna som ställs och omfamna ämnet i så stor utsträckning som möjligt är ett av de större kriterierna 

hos kvantitativa undersökningar att man förbereder en undersökning noggrant, speciellt då 

undersökningen har liten möjlighet att upprepas.
85

 Bearbetningen av den kvantitativa data man samlat in 

underlättas av att man kan förbereda ett enkätschema i vilket man fyller i svaren från frågeformuläret.
86

 

På så sätt kan forskaren snabbt börja analysera resultatet av insamlade data. Dessa data går även att 

analysera upprepade gånger eftersom analysen inte påverkar dem.
87

 

4.2.1 Enkät 

Enkäter har sina fördelar genom att respondenten har möjlighet att bestämma själv när respondenten ska 

svara på enkäten.
88

 Andra fördelar är att enkäter kostar mindre att distribuera och att man kan dela ut 

den via hand eller elektroniskt enkätformulär på Internet.
89

 En ytterligare fördel är frågeformuläret kan 

ta reda på olika förhållanden omkring det studerade fenomenet på samma gång.
90

 Däremot kan man inte 

gå på djupet med sina frågeställningar som kvalitativa metoder har möjlighet att göra.
91

 En risk, enligt 

Eliasson, är att den elektroniska enkäten bara når ut till de respondenter som har en dator.
92

 Enligt 

Eliasson kan datorbaserade undersökningar också ge färre svar eftersom direktkontakten med 

respondenterna brukar saknas. Missförstånd kan uppstå vilket kan leda till att man missar respondenter 

som till exempel har lässvårigheter vilket leder till att respondenterna missförstår enkäten.
93

 Detta är 

viktigt att ta hänsyn till eftersom enkäter som undersökningsmetod förutsätter att respondenten förstår 
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enkäten.
94

 Både Eliasson och Bell påpekar att missförstånd som sker i enkäten kan leda till att 

respondenten inte svarar på enkäten. För att minska missförstånden är utformningen av frågor central. 

Bell menar att frågorna i ett formulär tolkas olika av olika respondenter.
95

 Vid formuleringen av 

enkätfrågor ska man därför försöka undvika antagande om respondentens riktiga förhållanden till ett 

sammanhang.
96

 Man bör även undvika frågor som är för vetenskapliga och som kräver en högre 

kunskap som respondenten inte har med sig från början. Till slut ska man undvika frågor som kan vara 

stötande eller inskränker på den personliga integriteten.
97

 Dessutom så krävs det från forskarens sida att 

man så lite som möjligt ställer ledande frågor som leder respondenten till att svara så som man som 

forskare tror istället för vad respondenten själv tycker själv.
98

  

 

Trost anser att så kallade öppna frågor kan vara tidsödande att analysera.
99

 Vi valde dock trots detta att 

avsiktligt ha med en sådan i enkäten, för att fånga upp eventuella åsikter och kommentarer som inte 

täcktes av kryssfrågorna. 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

För att få reda på data om kvaliteterna som Löwgren presenterar konstruerade vi alltså en pappersenkät. 

Både SöderScholar respektive Stockholms universitets biblioteks söksystem är stationära enheter vilket 

underlättade för oss att genomföra undersökningen på plats på respektive bibliotek. För att få 

respondenter att svara på enkäten beslutade vi att placera oss själva i anslutning till de båda bibliotekens 

sökdatorer. Vi fick då en tydlig överblick över situationen. 

 

Vår första strategi var att konstruera vår enkät på ett sätt som medgav att respondenterna själva skulle 

kunna ta initiativet att svara på den. Vi lade en enkät på tangentbordet till varje sökdator så att 

användaren tydligt skulle kunna se den. På så sätt skulle respondenterna efter att ha genomfört 

sökningen självmant kunna besvara enkäten och sedan bara lägga den bredvid datorn och gå därifrån. 

Sedan kunde vi samla in enkäten och placera ut en ny. Det skulle förenkla vår datainsamling, inte minst 

tidsmässigt. Den här strategin var dock ett misslyckande eftersom användarna i detta fall helt enkelt 

flyttade undan enkäten från tangentbordet och lämnade den obesvarad. 

 

Vi fick därför ändra strategi till att personligen ta kontakt med respondenterna för att få svar på 

enkäterna. Vi kunde då genom den fysiska närvaron avgöra vad respondenterna gjorde vid sökdatorerna 

och i många fall om de var engelsk- eller svensktalande. Såg vi att någon använde söksystemet så fick 

de genast frågan om de ville besvara enkäten. De engelsktalande studenterna som vi stötte på kunde 

såklart inte besvara vår enkät eftersom den var skriven på svenska. 
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4.3 Metodkritik 

Vi är medvetna om att kritik kan komma att riktas mot vår metod i form av att vår enkätundersökning 

inte är baserad på ett slumpmässigt urval. Med slumpmässigt urval menas att alla element i en 

population ska ha samma chans att komma med i undersökningen.
100

 Vi har valt tidsintervall för studien 

och under den tiden blir samtliga som väljer att använda systemet i fråga tillfrågade om de vill delta i 

undersökningen. Det är vad Bryman kallar ett bekvämlighetsurval.
101

 Med det menar alltså Bryman att 

man väljer personer som man som forskare får till hands.
102

 Men Bryman pekar även på en svaghet med 

bekvämlighetsurval. Det kan som forskare vara svårt att dra några generella slutsatser från 

undersökningens resultat. Det beror på att man inte vet vilken grupp av människor inom populationen 

som respondenterna representerar.
103

  

 

Anledningen till att vi ändå valde ett bekvämlighetsurval är är den begränsade omfattning som vår 

undersökning har. Det är förmodligen svårt att göra ett slumpmässigt urval från en så stor population när 

man dessutom inte ens vet vilka dessa personer är. Åtminstone finns det knappast tidsbudget för detta 

inom ramarna för detta vetenskapliga projekt. Vad vi däremot har gjort är att rikta undersökningen mot 

två olika men likvärdiga plattformar. Och eftersom de är likvärdiga i form av design så bör de också ge 

likvärdiga resultat. Detta göra att vi anser att korrektheten i undersökningen ändå bör befinna sig på en 

hög nivå. 

 

Att vår metod delvis är kvalitativ kan också ses som en svaghet eftersom man då även dras med 

svagheterna i denna metod. Det kan till exempel vara svårt att dra generella slutsatser eller redogöra i 

detalj för ett visst händelseförlopp. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultaten från den inledande kvalitativa analysen samt från den kvantitativa 

enkätundersökningen. 

5.1 Resultat av den kvalitativa analysen 

Den kvalitativa analysen kom fram till att vissa kvaliteter inte var tillämpliga på söksystem varför de 

också uteslöts ur enkätundersökningen. Dessa kvaliteter var: Seductivity (Lockelse), Playability 

(Spelbarhet) Relevance (Relevans), Usefulness (Användbarhet) Fluency (Strömbarhet) Immersion 

(Fördjupande) Actability (Handlingsbarhet) samt Parafunctenionality (Kombinationsförmåga). Nedan 

diskuskuterar vi kort varför vi uteslutit de ovan nämnda kvaliteterna. 

 

För att få användaren att vilja använda en artefakt så kan det ibland vara nödvändigt att locka han/hon 

till att göra så. I kvaliteten Seductivity redogör Löwgren  ör tre  aser i denna lockelseprocess.
104

 

   as    ångas användarens uppmärksamhet och arte akten ger ett känslomässigt lö te till honom henne.   

 as 2 ges  ler lö ten och vissa av dessa in rias.    as   in rias det sista lö tet och man avslutar 

er arenheten på ett positivt sätt. Var e sökning tar, e ter vad vi er ar, vanligtvis någon minut eller två, 

men i förekommande fall även kortare tid än så. Det kan sättas i kontrast till andra typer av system som 

kanske används i åtskilliga timmar. Vi misstänker att det nog egentligen är lite ont om tid för systemen 

att verkligen hinna ta användaren genom hela den interaktionsprocess som beskrivs ovan. Detta gör att 

vi inte tycker kvaliteten Seductivity är tillämpbar på söksystem. 

 

Playability är en kvalitet som främst inriktar sig mot spel. Med det menar Löwgren att spelaren av ett 

spel uppmuntras att spela spelet igen.
105

 Playability inom artefakten uppstår då hinder ska övervinnas 

och målen ska uppnås för att spelet ska fortsätta. Löwgren anser att god spelbarhet innebär att 

användaren  år kämpa lagom mycket innan han kan nå sitt mål. Vad som menas med lagom i det här 

fallet är nog egentligen subjektivt för användaren. Playability hör alltså samman med balansen mellan 

mål, resurser och utmaning. Om användandet av arte akten har risker blir det mer utmanande.  isken i 

det här  allet är dock ingen risk i vanlig bemärkelse utan handlar om ett spänningsmoment som driver 

användandet  ramåt.  rte akten ska dessutom ha delmål som kan uppnås.   ter det introduceras ett nytt 

delmål. Om det inte  inns några risker och mål blir användandet inte intressant. Vi anser att  layability 

som kvalitet inte går att tillämpa på våra två valda plattformar. De båda är inte spel vilket kvaliteten 

främst riktar sig till, utan tillhör kategorin söksystem. 

 

När man pratar om Relevance och Usefulness är det, enligt Löwgren, viktigt att fråga sig: Till vad?
106

 

Relevance och Usefulness anser Löwgren är ett mått på om artefakten verkligen gör det som den är 

avsedd att göra, alltså i vårt fall söker efter det som användaren letar efter. Men hur undersöker man 

denna kvalitet? Skulle man fråga om användarna tycker att söksystemet (det den är avsedd att göra) går 

att använda som ett söksystem (det den verkligen gör), så skulle antagligen de flesta användare hålla 

med om att så är fallet. Vi har därför inte kunnat hitta på en fråga som på ett tillfredställande sätt mäter 

det vi avser mäta. 

 

Löwgren avser med Fluency att det i digital design inte längre finns några av och på lägen. Det är 

snarare så att produkten är mer eller mindre av eller på. Man kan se det som en intoning respektive 

uttoning av systemets närvaro. Man kan även se det som informationsströmmar som följer med oss när 
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vi skiftar miljöer genom vårt vardagliga liv. Man kan göra något på en artefakt eller plattform som 

samtidigt visar sig på en annan plattform. Flödet i detta fall avser att om man till exempel loggar in på 

Google Docs så kan man som användare även automatiskt bli inloggad på till exempel Youtube och då 

uppstår ett flöde eftersom man som användare använder två plattformar samtidigt. Denna kvalitet kan 

vara svår att mäta eftersom man inte behöver logga in i systemen och det saknas flöde till andra 

plattformar. Vi har därför valt att inte ta med den i vår undersökning. 

 

Löwgren tar upp två typer av Immersion. Den första typen går ut på att användarens sinnen ska smälta 

samman med artefakten och att man på så vis agerar på ett fördjupat sätt. Det kräver vanligtvis fysiska 

tillbehör. Det finns vissa artefakter som visar visst stöd för detta, bland annat Microsoft Kinect.
107

 Där 

kan du till exempel kasta ett sp ut genom att göra kaströrelsen ”på riktigt”.  en andra typen av 

Immersion är ett slags tillstånd man kan hamna i vid användandet och som gör att man blir ett med 

artefakten under en viss tid. Vi har valt att inte ta med denna kvalitet i vår undersökning. Det saknas 

fysiska tillbehör till söksystemet som skulle kunna göra att man hamnar i typ ett av denna kvalitet. Att 

användaren skulle kunna hamna i typ två kan vi inte utesluta även om det känns osannolikt på grund av 

den korta tiden användaren vanligtvis använder systemet. Kvaliteten passar inte riktigt till den typ av 

system vi undersöker. 

 

Kvaliteten Actability handlar enligt Löwgrens definition om hur den digitala designen uppmuntrar 

användaren att agera.
108

 Vi vill gärna se det som en samling av handlingsalternativen för användaren och 

kan bestå av faktorer där även det digitala verktyget och mediet ingår. Ju högre grad av denna kvalitet 

som artefakten har desto fler handlingsalternativ har alltså användaren. Vi ställer oss dock frågande till 

hur den här kvaliteten ska mätas på de söksystem som vi avser att undersöka. Man har ju egentligen bara 

ett handlingsalternativ, att söka (och en del filtreringsmöjligheter). Men det enda val som användaren 

egentligen har är vad han/hon ska skriva i sökrutan. Vi upplever det som att den här kvaliteten inte 

riktigt passar för system där valmöjligheterna är så pass få att användaren kanske inte ens kommer att 

reflektera över dem. Därför har vi valt att exkludera den här kvaliteten från undersökningen. 

 

Löwgren anser att Parafunctionality uppmuntrar reflektion till människors relation till teknologi och hur 

den styr vårt beteende.
109

 Men Parafunctionality har även som syfte att komma med nya synsätt att se på 

världen. Det handlar om att kombinera två element och skapa något nytt fenomen som inte tidigare har 

funnits. Parafunctionala objekt tenderar att skapa en distans eftersom de är svåra för oss att assimilera i 

vår verklighet. Man måste även tänka på att det finns tekniker som är olämpliga eller till och med farliga 

att kombinera. 

Vi valde att inte ta med denna kvalitet eftersom den har som syfte att kombinera två olika fenomen för 

att bilda något nytt. Vi anser att våra två plattformar som vi valt är två slutna system som nog knappast 

har som avsikt att kombineras med någonting annat och därför är denna kvalitet svår att mäta på de båda 

söksystemen. 
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5.2 Resultat av enkäten 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningarna på de båda systemen, Stockholm universitets 

biblioteks söksystem (som vi kallar SU) och SöderScholar (som vi kallar SH). Urvalet var 51 

respondenter på vardera av dessa söksystem. I texten redovisas vad respondenterna har svarat uttryckt i 

antal. Detta görs för att redovisa de exakta siffrorna. I ett lättillgängligare diagram presenteras data som 

procentsatser av respektive urval på 51 respondenter för den läsare som endast är ute efter en snabb 

översiktsbild. 

5.2.1  Autonomy (Självstyre) 

5.2.1.1 Fråga 1 

 

Anser du att sökrutan ger dig alternativa sökförslag? 

 

Svaren på denna fråga blir sammanlagt ett ja, användarna tror att de ska hitta vad de söker efter genom 

att använda systemet. Av de undersökta användarna av SöderScholar (SH) ansåg 34 stycken detta 

genom att svara ja på frågan. Där svarade även 15 användare nej och 2 stycken svarade inte alls. På 

Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna kanske något mer entydiga, bland dess 51 

utvalda användare. Här var det 37 användare som svarade ja på frågan medan endast 13 användare 

svarade nej och 1 användare avstod att svara. 

 

 

 
Figur 1. Anser du att sökrutan ger dig alternativa sökförslag? 
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5.2.2 Pliability (Påverkbarhet) 

5.2.2.1 Fråga 2 

 

Hur uppfattar du den tid som det tog att hitta det du sökte efter? 

 

Svaren på den här frågan var mycket entydigt. Användarna är nöjda med den tid det tar att hitta det de 

sökte efter i söksystemet. Av de undersökta användarna av SöderScholar (SH) svarade hela 42 stycken 

nöjd. På frågan svarade dessutom 3 användare missnöjd och 6 stycken svarade vet ej. På Stockholms 

universitets bibliotek (SU) så var siffrorna nästan likvärdiga. Även här var det 42 användare som 

svarade nöjd på frågan, medan endast 2 respondenter svarade missnöjd. Det var även 6 respondenter 

som svarade vet ej och 1 respondent lämnade inget svar alls. 

 

 
Figur 2. Hur uppfattar du den tid som det tog att hitta det du sökte efter? 
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5.2.3 Identity (Identitet) 

5.2.3.1 Fråga 3 

 

Känns det som att du skapar dig en identitet eller image genom att använda det här systemet? 

 

Svaren på den här frågan blev följande tydliga svar. Användarna skapar sig inte någon identitet genom 

att använda systemet. Av de 51 respondenterna på SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så svarade 

endast 2 respondenter ja på frågan medan 37 stycken svarade nej. Sedan svarade också 11 respondenter 

vet ej och  1 respondent avstod att besvara frågan. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var 

siffrorna ännu entydigare bland våra respondenter. Endast 2 användare svarade ja på frågan medan hela 

45 användare svarade nej. Vet ej svarades av 4 respondenter. 

 

 
Figur 3. Känns det som att du skapar dig en identitet eller image genom att använda det är systemet? 
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5.2.4 Flexibility (Flexibilitet) 

5.2.4.1 Fråga 4 

 

Tycker du att systemet går att ändra och anpassa efter dina personliga önskemål? 

 

Svaren på denna fråga blir sammanlagt ett nej, systemet går inte att anpassa efter användarnas önskemål. 

Av de 51 användare av SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så ansåg hela 32 stycken just detta 

genom att svara nej på frågan. Endast 14 användare svarade ja, 1 användare svarade vet ej, medan 1 

användare avstod att svara. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna något mer jämna 

bland de 51 användare vi valde ut, men ändå med en övervikt åt nej-sidan. Där svarade 27 användare nej 

på frågan medan 21 användare svarade ja och 3 stycken svarade vet ej. 

 

 
Figur 4. Tycker du att systemet går att ändra och anpassa efter dina personliga önskemål? 
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5.2.5 Efficiency (Effektivitet), Transparency (Genomskinlighet) 

5.2.5.1 Fråga 5 

 

Tycker du att systemet är lätt eller svårt att använda? 

 

Svaren på denna fråga blir sammanlagt att systemet är Ganska lätt att använda. Av de 51 användare av 

SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så svarade 10 respondenter mycket lätt på frågan, 28 stycken 

svarade ganska lätt och 10 svarade medel. Endast 3 användare svarade ganska svårt. Antalet som inte 

lämnade svar var 1 respondent. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna snarlika bland 

de 51 användare vi valde ut. Där svarade 13 respondenter Mycket lätt på frågan medan 31 användare 

svarade Ganska lätt och 7 stycken svarade Medel. 

 

 
Figur 5. Tycker du att systemet är lätt eller svårt att använda? 
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5.2.5.2 Fråga 6 

 

Anser du att du får information som motsvarar din sökning? 

 

Svaren på denna fråga blir sammanlagt ett ja, respondenterna får information som motsvarar deras 

sökningar. Av respondenterna på SöderScholar (SH) ansåg hela 46 stycken just detta genom att svara ja 

på frågan. Endast 5 användare svarade nej. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna 

likvärdiga bland de 51 användare vi valde ut. Där svarade 45 användare ja på frågan medan 5 användare 

svarade nej och 1 användare avstod att svara.  

 

 

 
Figur 6. Anser du att du får information som motsvarar din sökning? 
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5.2.6 Elegance (Elegans) 

5.2.6.1 Fråga 7 

 

Hittade du det du sökte? 

 

Svaren på den här andra frågan var tämligen entydigt. Användarna hittar vad de söker efter genom att 

använda sig av söksystemet. Av de 51 respondenterna på SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så 

tyckte 44 stycken just detta genom att svara ja på frågan och 7 användare svarade nej. På Stockholms 

universitets bibliotek (SU) svarade 41 användare ja på frågan medan 10 användare svarade nej. 

 

 

 
Figur 7. Hittade du det du sökte? 
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5.2.6.2 Fråga 8 

 

Har systemet varit lätt att lära sig att använda? 

 

Svaren på den här andra frågan var ganska entydigt. Användarna hittar vad de söker efter genom att 

använda sig av söksystemet. Av de 51 respondenterna på SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så 

svarade 45 stycken ja på frågan och 5 användare svarade nej på densamma. Liknande siffror kunde 

utläsas på Stockholms universitets bibliotek (SU). Bland dess respondenter svarade 46 stycken ja på 

frågan medan 3 respondenter svarade nej. Endast 2 respondenter valde att inte avge något svar. 

 

 
Figur 8. Har systemet varit lätt att lära sig att använda? 
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5.2.7 Functional minimalism (Funktionsminimalism) 

5.2.7.1 Fråga 9 

 

Vad anser du om funktionerna i detta system? 

 

Svaren på frågan blir tillräckliga. Funktionerna i systemet är enligt användarna tillräckligt många. Av de 

51 användare av SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så tyckte hela 37 stycken just detta. Endast 

10 användare svarade för få och 1 användare svarade för många. Bara 1 användare svarade vet ej och 1 

avstod att svara. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna ungefär likvärdiga bland dess 

51 användare. Där svarade 34 användare tillräckliga på frågan medan 8 användare svarade för få och 1 

stycken svarade för många. Bara 1 användare svarade vet ej medan 8 avstod att svara. 

 

 
Figur 9. Vad anser du om funktionerna i detta system? 
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5.2.8 Anticipation (Förväntningar) 

5.2.8.1 Fråga 10 

 

Trodde du i förväg att du skulle hitta det du sökte efter genom att använda söksystemet? 

 

Svaren på den här frågan var ganska entydigt. Användarna tror att de ska hitta vad de söker efter genom 

att använda systemet. Av de 51 undersökta användarna av SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så 

ansåg hela 45 stycken just detta genom att svara ja på frågan. Endast 1 användare svarade nej och 5 

stycken svarade vet ej. På Stockholms universitets bibliotek (SU) var siffrorna nästan lika tydliga, bland 

de 51 utvalda användarna. Hela 42 respondenter svarade ja på frågan medan endast 5 respondenter 

svarade nej och 4 stycken svarade vet ej. 

 

  
Figur 10. Trodde du i förväg att du skulle hitta det du sökte efter genom att använda söksystemet? 
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5.2.8.2 Fråga 11 

 

Har söksystemet levt upp till den förväntan du hade på det? 

 

Vi tolkar här användarnas svar något annorlunda än vid övriga frågor. Det är varken de respondenter 

som har svarat ja eller nej som är intressanta, utan istället de som har svarat vet ej på frågan. Saknar 

användaren framtida förväntan på systemet så har man förmodligen svarat vet ej eftersom man inte kan 

besvara den med vare sig ja eller nej om man verkligen inte har någon framtida förväntan alls. Det 

borde tolkas som att respondenten både vid ja- och nej-svar har haft någon slags förväntan vid den här 

sökningen, vilket nog är ett korrekt antagande. 

 

Svaren på frågan var tydligt. Av de 51 respondenter på SöderScholar (SH) som besvarade enkäten så 

svarade 39 ja . Endast 6 användare svarade nej och 6 stycken svarade vet ej. På Stockholms universitets 

bibliotek (SU) så var siffrorna till och med något tydligare. En majoritet på 40 användare svarade ja på 

frågan medan endast 5 användare svarade nej och 6 stycken svarade vet ej. 

 

 

 
Figur 11. Har söksystemet levt upp till den förväntan du hade på det? 
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5.2.9 Surprise (Överraskning) 

5.2.9.1 Fråga 12-13 

 

Tycker du att det här systemet ser ut som andra biblioteks söksystem? 

 

Tycker du att det här systemet fungerar som andra biblioteks söksystem? 

 

Resultatet i den här kvaliteten kommer från två frågor. Var för sig är de ointressanta för vår analys, men 

tillsammans anser vi att de mäter förekomsten av kvaliteten Surprise i respektive system. Vi har därför 

valt att redovisa svaren från de bägge frågorna tillsammans. Svaren indikerar att förekomsten av 

kvaliteten i söksystemen är små. Av de 51 respondenterna på SöderScholar (SH) som besvarade enkäten 

så svarade endast 2 respondenter på sådant vis att vi tolkar det som att de anser att systemet innehåller 

kvaliteten Surprise. Sedan avstod också 5 respondenter från att besvara minst en av frågorna. Resten, 

vilket var 44 respondenter, svarade på ett sådant sätt att vi tolkar det som att de anser att kvaliteten 

saknas i systemet. På Stockholms universitets bibliotek (SU) så var siffrorna kanske ännu mer 

entydigare bland våra respondenter. Där valde 6 respondenter att inte besvara åtminstone en av frågorna. 

Hela 46 respondenter svarade på ett sådant sätt att vi tolkar det som att kvaliteten inte är tillämpbar på 

systemet. 

 

 
Figur 12. Sammanställning av respondernas svar på två frågor om förekomsten av kvaliteten surprice i 

söksystemeten. 
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6 Analys 

Vi har valt att kategorisera kvaliteterna i undersökningen i två undergrupper. Tillämpbara och ej 

tillämpbara, efter den grad av tillämpbarhet hos kvaliteterna som avspeglas i resultatet av 

undersökningen. Någon större skillnad mellan våra två undersökta system har inte kunnat skönjas. Det 

var inte heller förväntat eftersom de antogs likna varandra. 

6.1 Tillämpbara kvaliteter 

De kvaliteter av Löwgrens kvaliteter som vi anser att undersökningen visar är tillämpbara på söksystem 

är fyra till antalet och redogörs för i detta avsnitt. 

6.1.3 Autonomy (Självstyre) 

För att mäta denna kvalitet användes följande fråga: 

 

Anser du att sökrutan ger dig alternativa sökförslag? 

 

Den här frågan är omgjord från att handla om Autonomy, till att handla om den enda formen av 

Autonomy hos systemet som vi kunde hitta i de undersökta systemen. Med ett litet mått av god vilja ska 

faktiskt tilläggas. Vi är därför inte helt säkra på att frågan verkligen mäter det den är avsedd att mäta. 

Detta gör att man kan tycka att vi borde ha listat denna kvalitet bland de osäkra kvaliteterna, vilket vi 

dock inte gör.  

 

Det skulle kunna finnas andra slag av Autonomy som vi inte har upptäckt själva, men som 

respondenterna har fått erfara genom sitt användande, och som enkäten därför inte samlar in data om. 

Men det skulle i så fall endast kunna påverka undersökningen till att visa att kvaliteten inte förekommer 

när den i verkligheten kan finnas i systemen, det vill säga en underskattning av förekomsten. Inte 

tvärtom. Det är viktigt att komma ihåg. För om det inte varit på detta sätt, eller om svaren visat osäkert 

vad det gäller förekomsten av denna kvalitet så hade vi antagligen varit tvungna att lista den bland de ej 

tillämpbara kvaliteterna. Så var dock inte fallet.  

 

Eftersom svaret här blev ett nära nog entydigt ja på båda av de undersökta systemen så anser vi den vara 

en tillämpbar kvalitet. Vi upplever nog egentligen systemen totalt sett vara närmare det som Löwgren 

kallar overksamma verktyg än självgående agenter.
110

 Men eftersom frågan handlar om den form av 

kvaliteten som vi själva funnit så är det troligt att respondenterna också erfarit förekomst av denna. Det 

tyder på att det åtminstone finns en självstyrande del i systemet och som går att mäta. Men vi tror inte 

att det är en dominerande kvalitet eftersom vi inte hittade fler exempel på den. 

6.1.4 Efficiency (Effektivitet), Transparency (Genomskinlighet) 

Frågorna vi använde till att mäta den här kvaliteten är två till antalet. 

 

Tycker du att systemet är lätt eller svårt att använda? 

 

Anser du att du får information som motsvarar din sökning? 
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I den första frågan anser användarna med stor övervikt båda våra undersökta system som mycket lätta 

eller ganska lätta att använda. Ett lättanvänt system ser vi som ett tecken på förekomst av denna kvalitet 

och det stämmer också väl överens med hur Preece et al. definierar kvaliteten.
111

 

 

Den andra frågan har omarbetats en del vilket kan göra att det alltid finns en risk för att den inte riktigt 

mäter det avsedda. Vad vi egentligen ville veta var om användaren stött på några problem eller 

störningar under sökningen. Det hade ju naturligtvis gått att fråga om detta men vi var osäkra eftersom 

det som en användare kunde tolka som en störning kanske en annan såg som en del av systemet. Att be 

användaren ange störningen ansåg vi inte heller skulle hjälpa eftersom förklaringen skulle kunna bli lång 

på en kvantitativ enkät som vi ville hålla kort. Svaren skulle sedan bli svårt att kategorisera samt att det 

fanns en risk för att vi kanske inte ens skulle förstå vad användaren menade. Vi hamnade därför i ett 

definitionsproblem. Vi valde då att gå omvägen genom att fråga om resultatet av sökningen istället. 

Löwgren anser att effektivt användande av ett system inne attar ett “genomskinligt” gränssnitt som gör 

att uppgiften kan utföras utan störning.
112

 En störning i den här typen av system bör vanligtvis leda till 

att man inte får ett resultat som motsvarar sökningen. Det var detta faktum som vi istället valde att 

fokusera vår fråga på och det visade sig att respondenterna fick information som motsvarade deras 

sökning i de flesta fall. 

 

Resultatet på frågorna är föga förvånansvärt eftersom vi själva ser detta som en mer eller mindre 

nödvändig kvalitet hos ett söksystem. Systemen måste vara lättanvänt så att användaren självständigt 

kan använda det. Det är antagligen en del av syftet med systemen. Den andra frågan är kanske lite 

mindre viktig än den första, men ändå viktig. En användare som får fel resultat en gång söker nog igen, 

men skulle användaren alltför ofta få resultat som inte motsvarade sökningen så skulle han/hon kanske 

sluta använda systemet. 

6.1.5 Elegance (Elegans) 

Den här kvaliteten mättes med hjälp av två frågor.  

 

Hittade du det du sökte? 

 

Har systemet varit lätt att lära sig använda? 

 

Kvaliteten Elegance består enligt Löwgren av två delkomponenter, styrka och enkelhet.
113

 Styrkan i ett 

söksystem anser vi har att göra med om användaren hittar det han/hon söker efter. Ett svagt system 

karaktäriseras tvärtemot av att han/hon inte gör det. Detta mäts i den första frågan. 

 

Den andra frågan handlar om enkelhet. Den här delen av kvaliteten tycker vi delvis överlappar Nielsens 

kvalitet Learnability som avspeglar hur lätt ett system är att lära sig.
114

 Han anser att det är en viktig 

kvalitet eftersom det största problemet användaren vanligen har med ett system är att lära sig använda 

det. Vi tror därför att ett enkelt system är just ett som enkelt går att lära sig använda. Är systemet 

komplicerat tar det längre tid att lära sig använda det. Den stora majoriteten svarade ja på båda av de 

ställda frågorna vilket gör att vi tror att den här kvaliteten är tillämpbar på söksystemen. 

 

Vi funderade runt hur nödvändig den här kvaliteten är för ett biblioteks-söksystem. Man skulle kunna 

tänka sig ett system som hade en låg grad av Elegance men som ändå fungerade någorlunda väl. För att 
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hjälpa användarna att lära sig systemet skulle man kunna tillhandahålla en bruksanvisning och i de fall 

en användare inte fick svar som motsvarade hans/hennes sökningar kunde bibliotekarierna hjälpa till och 

lösa det problemet. Det skulle kunna vara en tänkbar lösning, om än en sämre sådan. Så även fastän 

denna kvalitet inte är någon absolut nödvändighet för söksystem av den typ vi undersöker så är den ju 

knappast heller någon nackdel. 

6.1.2 Anticipation (Förväntningar) 

Frågan handlar här om förväntningar på systemet.  

 

Trodde du i förväg att du skulle hitta det du sökte efter genom att använda söksystemet? 

 

Har söksystemet levt upp till den förväntan du hade på det? 

 

På första frågan i denna kvalitet var det en stor övervikt av Ja-svar. 

 

På andra frågan så är övertaget för Ja- tillsammans med Nej-sidan stort på bägge systemen vilket gör att 

vi drar slutsatsen att användaren har framtida förväntningar på systemet. Det gör analysen enkel men 

kanske inte så spännande. 

 

Att man har förväntan på ett söksystem är knappast förvånande. Användaren bör ha en ganska stark 

förväntan att hitta det han/hon söker efter, eftersom det är syftet med systemen. En avsaknad av denna 

kvalitet skulle nog leda till att användaren istället vända sig direkt till bibliotekarien istället. Vi kunde 

dessutom med egna ögon se att så vanligtvis inte var fallet då vi genomförde undersökningen. 

6.2 Kommentarer av ej tillämpbara kvaliteter  
Nedan kommenteras de kvaliteter som utifrån undersökningen inte anses vara tillämpbara på 

söksystemen. Det betyder alltså inte att de nödvändigtvis är otillämpbara utan bara att vi inte har kunnat 

hitta stöd att med hjälp av vår undersökning säga att de är tillämpbara. 

6.2.1 Pliability (Påverkbarhet) 

Frågan som skulle mäta den här kvaliteten var: 

 

Hur uppfattar du den tid som det tog att hitta det du sökte efter? 

 

Frågan är ganska rakt på sak, och handlar om hur respondenten uppfattar tidsåtgången under 

användandet av systemet. Att tiden som användaren använder för att söka i systemet är kort förvånar oss 

inte. Det är antagligen en nödvändighet för ett söksystem, som ingen användare egentligen vill använda 

men måste för att hitta det eftersökta objektet. Är tiden inte tillräckligt kort så kanske man vänder sig till 

bibliotekarierna i hopp om att de ska kunna få snabbare hjälp vilket skulle motsäga systemets existens. 

Man skulle av den stora mängden bland respondenterna som svarade nöjd kunna frestas att anse att 

denna kvalitet borde vara tillämpbar på söksystemen. Det gör inte vi. 

 

Vi har under den del av arbetet med uppsatsen som ägt rum efter att undersökningen gjordes, kommit 

fram till att den fråga vi trodde skulle mäta den här kvalitetens tillämpbarheten i systemet egentligen 

missar sitt mål. Detta beror på att kvaliteten antagligen är svår att mäta på söksystem. Till vilken grad ett 

program går att påverka efter användarens önskemål har inte med tid att göra, vilket vi frågade om. Man 

skulle möjligen kunna kallat kvaliteten för formbarhet och ansett att ju kortare tid som respondenten 

tillbringar vid sökstationen desto högre grad av formbarhet finns det i systemet. Det är ett inte helt 
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orimligt antagande som även finner stöd i Löwgrens artikel som talar om en sorts interaktionscirkel vars 

varv skulle kunna mätas i tid.
115

 Men det känns inte som att det på ett direkt sätt har med påverkbarheten 

att göra utan snarare med kvaliteten Efficency. Den kvaliteten får därför anses som än mer tillämpbar. 

Pliability har vi därför valt att lista bland de ej tillämpbara kvaliteterna. 

6.2.2 Identity (Identitet) 

Här frågar vi om respondenterna skaffar sig en identitet eller image genom att använda systemet genom 

följande fråga. 

 

Känns det som att du skapar dig en identitet eller image genom att använda det är systemet? 

 

På båda systemen var det en stor övervikt av Nej-svar på frågorna, vilket gör att vi drar slutsatsen att det 

antagligen finns en låg grad av denna kvalitet i de undersökta systemen. Vi hade funderingar om att 

användarna kanske skulle kunna känna sig delaktig som student i ett sorts studentsamhälle genom att 

aktivt söka efter litteratur tillsammans med sina jämlikar. Vi såg det dock som en smula långsökt och vi 

är knappast förvånade över att vi nu måste lista kvaliteten som ej tillämpbar på söksystem. 

6.2.3 Flexibility (Flexibilitet) 

Som ett stor tecken på förekomst av Flexibility ser vi det faktum att systemet går att anpassa efter 

användarens egna behov vara. Vi riktade därför en frågas till respondenterna om detta. 

 

Tycker du att systemet går att ändra och anpassa efter dina personliga önskemål? 

 

I resultatet avseende den här kvaliteten kan vi totalt sett märka att det är flest respondenter som tycker 

att systemet inte går att anpassa efter sina egna personliga behov. På SU är det ett övertag med runt 10 

procentenheter för nej-sidan. På SH är övertaget för nej-svaren ännu större. Det gör att vi vill vara 

försiktiga. Tillämbarheten av denna kvalitet på söksystemen känns ytterst tveksam. 

 

Enligt vad vi själva anser så är nog de individuella anpassningar som går att göra i systemen få till 

antalet. Därför förvånar resultatet på frågan till denna kvalitet oss inte. Vi kunde faktiskt inte ens komma 

på en enda aspekt som går att personligen anpassa. Detsamma tyckte ju också en majoritet 

respondenterna i vår undersökning varför vi listar den bland de kvaliteter som vi inte anser är 

tillämpbara på söksystem.  

 

Det som gör frågan än mer intressant är att man, av eget intresse, gärna skulle vilja ställa en följdfråga 

till den minoritet av användarna som anser systemet vara anpassningsbart, om vilken aspekt av systemet 

det anser vara just anpassningsbar. Men den faller dessvärre utanför syftet med denna uppsats som 

endast inriktar sig på tillämpbarheten av kvaliteterna. 

 

Men även om det går att personligt anpassa systemet, är det då önskvärt? Det tror inte vi. Eftersom det 

här är system man inte behöver logga in på så skulle anpassningarna inte kunna sparas utan behöva 

göras om varje gång som individen använder systemet. Flexibilitet känns knappast som en av de 

viktigast kvalitet i de system som vi undersöker. Detta påstående grundar vi på att användaren använder 

systemet under en så pass kort tid (och förmodligen inte har något emot att den blir ännu kortare).  Det 

innebär att användaren prioriterar att få göra en lite snabbare sökning framför en individuell anpassning 

av systemet under tiden man gör sökningen. Användningstiden är antagligen så pass kort att man helt 

enkelt inte bryr sig om att anpassa systemet även om man skulle kunna. 
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6.2.4 Functional minimalism (Funktionsminimalism) 

Här frågade vi om funktionerna i systemen.  

 

Vad anser du om funktionerna i detta system? 

 

Frågan har tre svarsalternativ som klargör för respondenten att det handlar om deras antal: för få, 

tillräckliga och för många. Av svaren att döma är det en stor övervikt mot att funktionerna är 

tillräckliga. Anledningen till att vi trots detta inte vill kategorisera kvaliteten som tillämpbar är de 

reaktioner vi fick under själva undersökningen. Det var flera respondenter som muntligen frågade vad 

som menades med  ust denna  råga. Vissa skrev “Vet inte” på enkäten, trots att det inte  anns med som 

alternativ. Många valde dessutom att helt hoppa över frågan. Detta gör att vi misstänker att det bland 

vissa respondenter kanske har varit svårt att förstå denna fråga. Detta gör att vi utifrån undersökningen 

inte vill uttala oss alltför starkt om tillämpbarheten av kvaliteten i söksystemen. Själva anser vi 

egentligen att funktionerna är tillräckliga eftersom sökrutan gör det den ska på ett tillfredställande sätt. 

Men vi kan inte finna tillräckligt stöd för den åsikten av svaren i undersökningen. 

6.2.5 Surprise (Överraskning) 

Denna kvalitet mättes med hjälp av två frågor:  

 

Tycker du att det här systemet ser ut som andra biblioteks söksystem?  

 

Tycker du att det här systemet fungerar som andra biblioteks söksystem? 

 

Eftersom dessa båda frågor hör ihop så kunde vi i de fall där användaren inte avgav ett svar på en av 

frågorna inte dra någon nytta av svaret på den andra frågan. Vidare gäller att det endast är 

kombinationen där användaren anser att systemet ser ut som andra bibliotekssystem men inte fungerar 

som ett sådant som indikerar på förekomsten av denna kvalitet. Alla andra tänkbara svarskombinationer 

indikerar på att den inte är tillämpbar hos söksystem. Dessa svarskombinationer var i stor majoritet. 

Detta gör att vi inte kan säga att kvaliteten Surprise förekommer i någon större mängd i något av de 

system som vi undersökt i denna uppsats. 

  

Vi ställer oss dock tveksamma till om förekomsten av denna kvalitet i ett system alltid är positivt för 

användaren. Överraskningar kan ju också vara av negativ art. Att ett system inte fungerar som 

användaren tror att det ska fungera kan i vissa fall te sig lite obehagligt. Användaren ombeds mer eller 

mindre gissa hur han/hon ska gå till väga i användandet av systemet. Detta skulle inte fungera i ett 

söksystem där kravet på snabbhet och korrekthet är stort. Vi anser att kvaliteten är negativ för de system 

vi undersökt, och att ett söksystem som påminner om ett annat både till utseende och funktion borde 

vara positivt för att användaren som ska kunna använda två liknande system utan bekymmer. Att 

undersökningen visat att förekomsten av Surprise är låg i de söksystem vi undersökte anser vi vara 

positivt för systemen. 

 

Vi kan dock även nämna ett exempel på motsatsen: en applikation till bland annat iPhone. Den heter 

Craziness och är ett frågespel.
116

 Besvara en fråga korrekt för att gå vidare till nästa. Svarar du fel tre 

gånger så är det “game over”.  en  å saker i spelet är som du  örväntar dig att de ska vara, snarare 

lyckas du bättre genom att tänka tvärt emot hur du brukar tänka vid användandet av liknande 

applikationer. Skulle du i texten bli ombedd att ”trycka på knappen” och det även  inns en knapp på 

skärmen, så ska du inte trycka på knappen  ör det är  el.  u ska trycka på ordet ”knappen” i  rågetexten. 
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Det är precis detta faktum som gör spelet så underhållande. Det här är definitivt ett system där 

förekomsten av kvaliteten Surprise är hög, vilket också är positivt för användaren. Något som är i linje 

med Löwgrens resonemang kring Surprice.  

 

Löwgren säger inte heller rakt ut att förekomsten av kvaliteten i ett system är positiv. Men eftersom han 

har listat den som en kvalitet hos digital design tolkar vi det som att han kanske ändå generellt sett anser 

det, även om han kanske inte tycker så om precis alla system.
117

 Det kan såklart även vara så att 

kvaliteten inte passar att testa på söksystem vilket vi tror är den rimligaste förklaringen. Därför har vi 

också listat kvaliteten bland de som vi anser inte är tillämpbara hos söksystem. 

6.3 Kommentarer om övriga kvaliteter 
Nedan kommenterar vi de kvaliteter som andra författare identifierat och som inte överlappas av någon 

av de kvaliteter Löwgren tar upp i sin artikel The use qualities of digital designs.
118

 

 

Kvaliteten Memorability tas upp av bland andra Nielsen
119

 och Preece et al
120

. Deras definition är till 

stora delar ganska likalydande. Det handlar om i enkla drag om hur lätt systemet är för användaren att 

komma ihåg mellan användningstillfällena. Vi ser denna kvalitet som lite av en motsats till kvaliteten 

Surprise, som faktiskt går ut på att ett system inte ska uppföra sig som användaren tror. I ett söksystem 

som det vi undersöker känns kvaliteten Memorability viktig på grund av att det kan bli långt mellan 

användningstillfällena. 

 

Errors, som tas upp av Nielsen, anser vi vara den av de kvaliteter vi träffat på som är tydligast negativt 

korrelerad till användbarheten av ett system.
121

 Det vill säga att ju högre förekomst av kvaliteten det 

finns i systemet desto sämre för systemet. Det gäller nog förmodligen för så gott som alla system 

inklusive de söksystem vi valt att undersöka. Detta samband beror på att ett fel i ett system så gott som 

aldrig för något positivt med sig för användaren. Visst kan man argumentera för att det visst finns 

lärdomar att dra ifrån när det blir fel, exempelvis om hur man ska komma till rätta med det i framtiden. 

Men det bästa vore givetvis att man inte träffade på fel alls, någonsin. 

 

Satisfaction är en kvalitet som tas upp av Nielsen och handlar om hur “trevligt” ett system är.
122

 Det 

finns egentligen inte så mycket att säga om denna kvalitet i detta sammanhang. Vi tror att den kan bli 

svår att tillämpa på ett söksystem eftersom de inte har som mål att vara underhållande. De har snarare ett 

annat tydligt mål, att hitta det eftersökta, vilket överskuggar andra målsättningar. Vi tror inte att 

söksystemen är designade med denna kvalitet i särskilt stor åtanke. 

 

Kvaliteten Safety tas upp av bland andra Preece et al. Kvaliteten handlar om två aspekter av säkerhet, 

dels för användaren, men dels också för systemet självt.
123

  

Användarens säkerhet för känns egentligen aldrig riktigt hotad av att han/hon använder söksystemen. 

Den här aspekten av kvaliteten är knappast tillämpbar på den här typen av system. 

Säkerheten i själva systemet handlar till exempel om felanvändning eller sabotage. På de söksystem som 

medverkar i vår undersökning är det endast möjligt för normal-användaren att titta i systemet efter 
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information. Denna användare kan aldrig ändra informationen, utan för att göra det så krävs det 

antagligen ett speciellt inloggnings-id som bara administratörer av systemet har tillgång till. Detta gör 

systemet mer motståndskraftigt mot uppkomsten av brott mot denna kvalitet. 

 

Personal connectedness är en kvalitet som Löwgren tar upp i sin artikel Articulating the use qualities of 

digital designs.
124

 Den går i korta drag ut på att artefekten ska hålla kontakt med andra artefakter på ett 

personligt vis. De söksystem vi har undersökt håller inte direkt kontakt med andra artefakter om man 

undantar de servrar där informationen hämtas ifrån. Den kontakten är inte personlig. Vi anser därför att 

graden av denna kvalitet bör vara låg i söksystemen. 
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7 Slutsats 

Det kvaliteter som vi finner vara tillämpbara på SU och SH är följande fyra: Anticipation, Autonomy, 

Efficiency och Transparency samt Elegance. Det känns även meningsfullt att göra mätningar på dem 

och de kan upprepas. Kvaliteterna känns helt enkelt relevanta för systemen. Att vi finner dessa kvaliteter 

som tillämpbara på de system som vi undersökt är dock absolut inte samma sak som att säga att resten 

av kvaliteterna ej är tillämpbara på samma system. Vi har hittat ett fåtal som vi finner är tillämpbara, 

gott så. 

 

Någon markant skillnad i förekomsten av kvaliteter mellan dessa båda system har dock inte gått att 

urskilja, vilket stärker vår undersökning. Vi är dock en smula osäkra på hurivida undersökningen går att 

generalisera till att gälla söksystem i allmänhet eftersom vi har undersökt är en liten grupp av alla 

söksystem, vilka kan variera i utförande. Vi tycker däremot att de känns någorlunda tillämpbara på 

moderna biblioteks-söksystem eftersom de många gånger liknar de som vi har undersökt. 

 

En stor del av studenterna använder systemen för att söka efter litteratur vilket självklart är systemens 

syfte. Det man undrar är hur de personer som inte använder systemen tänker. Frågan är varför dessa 

biblioteksbesökare går direkt till bibliotekarierna utan att använda söksystemen. Vi kan kalla dessa 

besökare för icke-användarna, de som använder biblioteket men inte söksystemet. Tror de att systemen 

inte kan hitta det de söker? Vet de inte hur systemet fungerar? Tror de att sökande med biblitekariernas 

hjälp tar kortare tid? 

 

Om icke-användarna tycker att systemen inte kan hitta det de söker eller inte förstår hur systemet 

fungerar så är det ett problem inom kvaliteten Elegance. Undersökning visar dock att nivån på den här 

kvaliteten är hög bland användarna. Vi tror knappast heller att den går att förbättra särskilt mycket inom 

ramarna för de här systemen. Det går vanligtvis snabbt och lätt att få korrekt information. Om icke-

användarna anser att det tar kortare tid med hjälp av bibliotekariernas hjälp så är det ett problem i 

kvaliteten Efficiency och Transparency. Undersökning visar dock att även den här kvaliteten anses ha en 

hög nivån bland användarna. Att icke-användarna tycker att systemen är svåranvända är inte heller 

särskilt troligt. Har du någon gång i ditt liv använt en dator med internet så vet du antagligen redan hur 

man gör. Beror problemet helt enkelt på att det är bekvämare att en bibliotekarie gör sökningen åt en? 

En undersökning av icke-användarna skulle definitivt vara intressant att se. 

 

Man kan se denna uppsats som en utbyggnad av Löwgrens artikel eftersom den tillämpar hans teori på 

en viss sorts system.
125

 Löwgren talar själv aldrig om vilka kvaliteter som är tillämpbara på vilken sorts 

system. Det är förståeligt eftersom det skulle vara föremål för ett större forskningsprojekt. Vad som 

däremot skulle vara önskvärt är förslag på frågor som kvaliteternas förekomst i system skulle 

undersökas. Det känns också som att hans kvaliteter inte är en komplett samling utan lämnar luckor som 

måste fyllas av andra kvaliteter. Till exempel de vi har med i analysavsnittet i denna uppsats och där vi 

finner Memorability vara en viktig kvalitet för söksystem. Det är dock något som vi lämnat därhän i 

denna uppsats. 

 

Sammantaget anser vi att den här uppsatsen tar forskningsfronten kring ämnet digital design ett litet steg 

framåt. Kanske får vi i framtiden se en lista över de kvaliteter som är tillämpbara, inte bara på 

söksystem, utan på många olika sorters system? 
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