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Abstract:  
 

The aim of this essay is to examine three separate Swedish public libraries and their 

respective websites on the grounds of the usability sciences. I firstly had to summarize the 

main properties of the usability-field in order to gain an extended knowledge of its purposes 

and possible usage for today’s library systems. I was then able to apply the extended 

knowledge in the examination of the three library websites and the purpose of determining 

whether or not they were designed according to the standards set by the usability-sciences.  

 

Usability is a rather new science that deals with the dissection and examination of computer-

based systems, in order to find the key components that make systems user-friendlier. With 

user needs being the main focus of its research, usability tries to meet all the different needs 

of the modern user and construct systems that are less system-centered and more user-

centered. As a result, the field of usability has been forced to rely on other scientific fields that 

have long dealt with human behaviour, such as the fields of Sociology and Psychology to be 

able to grasp the complexities of human information behaviour.  

 

For the field of Library- and Information Science (LIS), the introduction of usability has been 

fairly recent and may therefore take a while to fully implement into the practice. However as 

this essay will show, several Swedish public libraries have already made the daring leap and  

are well on the road to evolving more user-friendly websites and systems. Hopefully, this new 

transition will also give them an edge in the highly competitive information-sphere of today. 

 

Nyckelord / Keywords : Usability, Användarvänlighet, Folkbibliotek, System, Användare, 
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1. Inledning 
 

Usability är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet av bibliotekssfären under de senaste 

åren och har under en väldigt kort tid lyckats bli ett snabbt framväxande fält. För det 

vetenskapliga området biblioteks- och informationsvetenskap har usabilityn på kort tid 

etablerat sig som något av en central disciplin, framförallt genom sin stora potential att 

förbättra de existerande informationsstrukturerna för bibliotekens olika strukturer och 

datorsystem. Som ett resultat av dagens informationsöverflöd i samhället och alltmer 

övervägande fokus på användarens roll i detta informationsutbyte har vetenskapen om 

usability fått ett betydligt starkare fäste. Samtidigt har många kritiska röster höjts mot 

usabilityn som vetenskaplig disciplin, mycket tack vare dess relativt lösa ramar och korta 

historiska existens.  

 

Usability som vetenskap och disciplin, handlar i sin enklaste form om försöket att skapa mer 

användarvänliga datorsystem. För just biblioteken är usabilityn framförallt tänkt att gynna och 

hjälpa den grupp av datoranvändare med begränsad kunskap om bibliotekens system. På sikt 

kommer denna utveckling att resultera i ett förbättrat genomsnittligt resultat för den 

individuella informationssökningsprocessen på biblioteken, vilket därigenom innebär en 

utökad kommunikation mellan biblioteket och användaren. För bibliotekssektorn har denna 

mer användarcentrerade informationssökningsprocess alltså ökat kravet på 

informationskompetens hos användaren, vilket sporrat utvecklingen av system med högre 

användarvänlighet, för att minimera beroendet av användarens egen kompetens för en lyckad 

informationssökning.  

 

Det nya informationssamhällets framväxt har också skapat en mer konkurrenskraftig atmosfär 

bland samhällsagenterna, där aktörer och deras respektive hemsidor nu istället ställs mot 

varandra i kampen om att locka flest användare. Där biblioteken tidigare inte hade någon 

direkt konkurens, tvingas man idag istället på ett helt annat sätt att förbättra sina existerande 

system för att inte hamna efter i utvecklingen och därmed på sikt riskera att hamna utanför 

den nya och snabbt framväxande informationsförmedlarsektorn. 

 

För biblioteken som länge varit informationsexperter och numera även ledande inom 

usabilityforskningen, så handlar det i detta skede av bibliotekens fortsatta utveckling om att 

lyckas driva fältet framåt och verkligen ta tillvara på de möjligheter som usabilityvetenskapen 

ger till förbättrade hemsidor och system.  

 

Idag är alltså användaren i fokus för utvecklingen av de nya och mer användarvänliga 

systemen och det är just användarens intressen som usabilityn försöker att tillgodose och ta 

hänsyn till i den nya designen. Det skall bli enklare att använda bibliotekens moderna 

hemsidor. Användaren skall inte längre avskräckas från att använda bibliotekens datorsystem 

p.g.a. en svårhanterlig eller statisk design, eller utifrån oron över sin egen bristande 

informationskompetens. För att kunna skapa sådana system kommer det delvis krävas mycket 

värdefull input och feedback från användaren för att förstå hur de nya systemen skall utformas 

på bästa sätt, men samtidigt också kunniga personer inom området för usability som kan 

hjälpa utvecklingen framåt och i praktiken förverkliga de insikter som detta utbyte ger.  

 

”Users are not designers”, hävdar den danske usabilityexperten Jakob Nielsen, som vill 

understryka det faktum att användare lätt kan peka ut fel, men skulle inte själva kunna designa 

de system som de så gärna kritiserar. Det krävs ett grundläggande gränssnitt för systemen 
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utvecklat av experter inom området, som senare kan utvecklas med den flexibilitet som 

användarnas respons ger. (Nielsen 1993, s.13)  

1.1 Avgränsning 

 

Usabilityvetenskapens principer skulle sannolikt kunna tillämpas på hela bibliotekets 

verksamhet, men med dagens alltmer datorcentrerade värld är det kanske mest intressant att 

titta på hur just bibliotekens olika datorsystem och hemsidor skulle kunna utvecklas för att bli 

bättre och möta samtidens och framtidens krav. De datorsystem och hemsidor som för 

tillfället används av verksamheter inom bibliotekssektorn, kommer därför att få utgöra 

underlaget för denna undersökning. Ett begränsat urval av hemsidor kommer därmed att 

granskas och testas med hänsyn till usabilityns principer, i försöket att hitta eventuella brister 

och fördelar med respektive biblioteks hemsida.  

1.2 Problemformulering 

 
 Hur skall de svenska folkbiblioteken lyckas förbättra sina nuvarande system och 

informationsstrukturer med hjälp av tillämpningen från usabilityvetenskapens 

principer?  

 Vilka specifika områden, med hänsyn till usabilityns principer, upplevs som svaga och 

starka i bibliotekens system och hur skall dessa kunna korrigeras för att öka 

användarvänligheten bland bibliotekens system? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ett urval av dagens existerande svenska 

folkbiblioteks system, för att utvärdera om de lever upp till usabilityns principer för 

användarvänliga datorsystem.  

1.4 Frågeställningar 

 
 Vilka är de största problemen/fördelarna med hänsyn till usability i de svenska 

folkbibliotekens system?  

 Hur kan biblioteken förbättra de existerande systemen med hjälp av dessa usabilityns 

principer för mer användarvänliga system? 

1.4 Bakgrund 

 
Usabilityn som disciplin och officiell vetenskap började ta form i slutet av 70-talet och i 

början på 80-talet som en princip för att skapa en förbättrad kommunikation mellan datorn 

och användaren. Man ville skapa mjukvaror som var lättare att förstå och på så vis kunna 

användas av gemene man. Usabilityns introduktion sammanföll inte helt oväntat med den 

personliga datorns genomslag och tiden då folk började använda datorn i hemmet. Vid den här 

tiden hade hittills datorer bara använts av olika företag och organisationer och av personer 

som var insatta i området. När plötsligt privatpersoner började få tillgång till datorer skapades 

därför ett helt nytt behov av kunskap om usability eller Human Computer Interaction (HCI), 

som det inledningsvis kom att kallas.  
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De olika tidiga systemen fokuserade på att skapa datorsystem som skulle vara enkla att förstå 

och använda och anpassade för dem utan någon större kunskap om datorer. Här användes i 

designprocessen och utvecklingsfasen ofta en utvärderingsmetod med direkt mätbara resultat, 

som exempelvis hur snabbt en användare kunde utföra en uppgift eller antalet fel som 

påträffades under ett test. Idag är fältet för usability däremot betydligt bredare och man 

fokuserar nu inte uteslutligen på mätbara resultat eller en perfekt modell för usability.  

 

Allt eftersom datorns inflytande växte och dess potential utvecklades skedde något av en 

förskjutning inom fältet för usability och under 90-talet och framåt kom det mer att handla om 

att se till vad människan själv kunde utföra med datorns hjälp. Human Computer Interaction 

försökte därför att kartlägga och utveckla människans samspel med datorn och mera anpassa 

mjukvarornas utformning efter just användarens kompetens och behov. (Lazar 2010, s. 2-5)  

 

HCI är idag mer aktuellt än någonsin med standardiseringen av datoranvändande i samhället 

och vårat alltmer överflödade informationssamhälle. Behovet av att skapa en bättre förståelse 

för olika datorsystem och utveckla mer användaranpassade mjukvaror är därför högst aktuellt. 

Det är inte bara viktigt för individer i samhället, utan även för exempelvis företag och 

organisationer som vill kunna optimera sin verksamhet. Detta kan i praktiken handla om allt 

ifrån att förbättra den interna funktionaliteten inom ett företag, presentera ett mer attraktivt 

ansikte utåt, eller att skapa en förbättrad kontakt med kunden. 

 

HCI är numera en vetenskap som bl.a. samarbetar med fält såsom; sociologi, psykologi, 

datorvetenskap, ingenjörskap med flera. (Lazar 2010, s.2) Detta visar på den oerhörda 

komplexitet som fältet bidrar med och hur många olika faktorer som faktiskt spelar in i 

processen att utveckla mer användarvänliga system. Just kanske p.g.a. dess komplexitet, är 

HCIn och usabilityn mycket omdebatterade vetenskaper och kritiseras ofta för sin brist på 

tydliga vetenskapliga metoder som kan understödja hur forskningen egentligen bör bedrivas. 

Av den anledningen har man därför valt att ta hjälp av andra fält med betydligt längre historia 

för att få en bredare grund att stå på och för att lyckas omfamna hela det komplexa spektrum 

av idéer som HCIn omfattar. (Lazar 2010, s.4)  

 

Lika mycket som det en gång handlade om datorns utveckling i början på 80-talet handlar det 

idag om användarens centrala roll. Nyligen har också man kunnat se en viss förskjutning av 

fokus, då det framförallt är områdena för biblioteks- och informationsvetenskap och konst och 

design som är de mest dominanta disciplinerna för HCI. Tidigare var det fält såsom 

datorvetenskap och psykologi som hade de mest framträdande rollerna. (Lazar 2010, s.11) 

 

Är det någon enskild person som anses ha drivit forskningen framåt är det kanske dansken 

Jakob Nielsen. Hans bok Usability Engineering från 1993 är troligen den mest citerade boken 

inom området och ligger till grund för mycket av dagens forskning. Läser man om Usability 

och HCI i relaterade böcker eller vetenskapliga tidsskrifter är det en hög sannolikhet att de 

refererar till Nielsens arbete någon gång. I Nielsens bok Usability Engineering finns 

framförallt en modell som ständigt återkommer i flertalet arbeten om usability, nämligen hans 

fem olika usability attributes.  

 

De fem olika attributen är;  

 

 Learnability 

 Efficiency 

 Memorability 
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 Errors  

 Satisfaction                                                                           (Nielsen 1993, s.27)  

 

Dessa fem olika kriterier är menade att ligga till grund för utvärderingen av ett systems 

användarvänlighet. En utvärderingsprocess som tilldelats de två egna termerna usability 

testing och usability evaluation.  

2. Metod 
 

Målet med den här uppsatsen är att utifrån usabillityforskningens principer undersöka ett 

urval av dagens existerande biblioteks datorsystem. Tre olika bibliotek valdes därför ut till 

undersökningen och var ett val som grundades på personliga faktorer och övervägandet av 

vilka bibliotek som kändes bäst lämpade för undersökningens helhet. Beslutet baserades 

delvis på personlig kontakt med två av biblioteken; Växjö stadsbibliotek och Hässleholms 

Stadsbibliotek och ett tredje bibliotek som framförallt valdes p.g.a. dess status som Sveriges 

huvudstads bibliotek; Stockholms stadsbibliotek. Dessa tre fysiska bibliotek och deras 

nuvarande och existerande datorsystem kommer därför att undersökas utifrån usabilityns 

kriterier och principer.  

 

Under arbetets gång så kom helt oväntat en ny hemsida fram för Växjö stadsbibliotek. Detta 

kom som en smärre shock, men istället för att överge den tidigare undersökningen, så valde 

jag att istället fullfölja analysen av den gamla hemsidan och därtill genomföra en helt ny 

analys av Växjö stadsbiblioteks nya hemsida. Därför kommer alltså fyra olika hemsidor att 

undersökas, istället för de tidigare tre.  

 

För att kunna genomföra en mer grundlig undersökning av de respektive hemsidorna och 

deras grad av usability var jag först tvungen att skapa mig en bättre bild av vad vetenskapen 

för usability faktiskt innebär. Detta gjorde jag genom att minutiöst och noggrant studera ett 

urval av böcker och tidsskrifter som behandlade ämnet på djupet. Därefter sammanställde jag 

de jag ansåg vara de mest centrala principerna för usabilityn och samlade sedan dessa 

uppgifter i kapitel 3: Tidigare Forskning. Med de olika teoretiska utgångspunkterna som 

underlag för min bedömning, kunde jag sedan systematiskt gå igenom de olika hemsidorna 

och bedöma deras utformning utifrån principerna för usability. 

 

Analysen av hemsidorna var alltså något som jag tog mig an på egen hand och analysen 

gjordes utifrån de kriterier som usabilityvetenskapens litteratur erbjöd. Hade jag haft mer tid 

på mig eller valt ett större omfång för uppsatsen, hade jag också kunnat välja att använda flera 

av de värdefulla testmetoder som ingår i kapitlet för den tidigare forskningen. Då kunde jag 

ha prövat dessa olika metoder på en utvald testgrupp och sedan använt deras respons på 

hemsidornas kvalitet, för min analys. I nuläget får tesmetoderna istället bidra med en utökad 

kunskap om usabilityfältets principer och som värdefulla exempel på hur framtida usability 

testning och research bör bedrivas. 

 

Efter att den egna undersökningen av hemsidorna sammanställts och resultatet skrivits ner, 

valde jag att kontakta de olika biblioteken för uppföljande frågor om hemsidan och även för 

aktuell statistik över hemsidornas användaranvändning under den senaste perioden. 

Responsen och resultatet var tyvärr något blandat ur ett kvalitetsperspektiv från de olika 

biblioteken, men jag lyckades ändå samla ihop en hel del värdefull information som kunde 

utnyttjas i utvärderingen av hemsidorna.  
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2.1 Växjö stadsbibliotek  

 
Mitt första fysiska biblioteksobjekt att studera blev Växjö stadsbiblioteks hemsida. Det var ett 

val som föll sig ganska naturligt eftersom jag både studerar vid Linnéuniversitet i Växjö och 

för att jag dessutom fick en mer grundlig information om bibliotekets utbud och tjänster under 

de VFU-veckor (Verksamhetsförlagd Undervisning), då jag placerades på stadsbiblioteket. 

Första VFU-perioden på biblioteket innehöll framförallt information om pedagogik och 

informationsförmedling, medan den andra VFU-perioden fokuserade övervägande på datorns 

roll för biblioteksverksamheten, vilket gjorde att just den var mest relevant för den här 

uppsatsen. Vid detta andra tillfälle fick vi bl.a. en inblick i de olika program och system som 

används i biblioteks dagliga kommunikation med användaren och även de system som 

används för att styra upp den interna verksamheten.  

 

Växjös har alltså delvis en intern hemsida för verksamheten som kallas för Insidan, men även 

en officiell hemsida utåt mot användaren som kallas för Utsidan. Här har Växjö stadsbibliotek 

likt många andra av dagens bibliotek, redan valt att lägga ökat fokus på en mer funktionell 

och användarvänlig hemsida utåt mot användaren.  

 

Trots denna mer ingående presentation av Växjö biblioteks verksamhet, kommer själva 

analysen av bibliotekets hemsida inte att ha någon fördel jämfört med de övriga bibliotekets 

analyser. Just hemsidan har jag inte fått analysera mer djupgående tidigare, utan den kommer 

genomgå precis samma kritiska bedömning som de övriga hemsidorna. 

2.2 Hässleholms stadsbibliotek 

 

Hässleholm är en stad och kommun som ligger i nordöstra Skåne och en ort som jag tidigare 

var bosatt på. Här besökte jag emellanåt det lokala stadsbiblioteket i de centrala delarna av 

Hässleholm, där jag kunde finnas läsandes i någon hörna. I jämförelse med Växjö 

stadsbibliotek som är betydligt större till ytan och sannolikt en mycket större organisation så 

är Hässleholms bibliotek ganska litet och troligen mer likt andra folkbibliotek på mindre orter. 

Anledningen till att jag valde Hässleholms stadsbibliotek är inte bara för den personliga 

kontakten, utan även för att få med en representant för ett av alla de mindre folkbiblioteken 

runtom i Sverige och därmed få chansen att jämföra hur deras hemsidor står sig mot de större 

städernas hemsidor. 

 

Den första anmärkningsvärda skillnaden mellan Växjö stadsbiblioteks hemsida och 

Hässleholms biblioteks hemsida var att Hässleholms bibliotek inte har någon helt egen sida. 

Den är istället en del av och länkad från Hässleholms kommuns allomfattade sida. Detta är 

inte Hässleholm ensamma om, utan har snarare det gemensamt med de flesta andra mindre 

folkbiblioteken runtom i landet som ofta får utnyttja kommunens hemsida. 

2.3 Stockholms stadsbibliotek 

 
Som mitt sista alternativ valde jag Stockholms stadsbibliotek. Efter en första titt på hemsidan 

verkar det som om bibliotekets officiella hemsida agerar som något av ett nav och 

samlingsplats till de olika och mindre folkbiblioteken runtomkring sig. Eftersom Stockholm 

är huvudstaden och förhoppningsvis ligger i framkant vad gäller det mesta, så det föll sig 

därför naturligt att välja Stockholms stadsbibliotek till undersökningen. Förhoppningen var att 

de skulle kunna stoltsera med en hemsida av kvalitet och vara en god förebild och en positiv 
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måttstock för undersökningen. Så är kanske inte nödvändigtvis fallet, men det kommer ändå 

att bli intressant att jämföra sidan med de mindre städernas sidor och se om Stockholm 

verkligen lever upp till förväntningarna som något av ett flaggskepp vad gäller modern 

användarvänlighet för bibliotekets tjänster. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Usability evaluation 

 
Usability evaluation är den term som beskriver hur man skall utvärdera olika programvaror 

och system och deras grad av användarvänlighet. Sedan HCI-forskningens början har det skett 

flera förändringar i hur man ser på testning av usability, men fortfarande är det flera av dessa 

tidiga metoder som antingen används direkt eller ligger till grund för mycket av dagens 

moderna tillvägsgångssätt. Flera av Jakob Nielsens metoder verkar till synes användas utan 

några större invändningar, i återkommande undersökningar. Samtidigt kan det sägas att 

Nielsens arbete om usability inte heller är särskilt föråldrat, men disciplinen för usability 

utvecklas precis som datorn och internet med en extremt hög hastighet och kraven förändras 

därmed också ständigt.  Nielsen två viktigaste och mest centrala bidrag till 

usabilityvetenskapen är onekligen hans heuristic evaluation och usability attributes. 

3.1.1 Jakob Nielsen’s heuristic evaluation 

 
Heuristic evaluation är en form av testning och utvärdering där flera bedömare kallas in för 

att testa och ge sin bedömning av ett programs funktionalitet och usability. Ofta handlar det 

om personer utbildade inom området för usability som får utvärdera ett utvalt program. 

Anledningen till att man vill ha flera deltagare är för att öka sannolikheten att de olika 

deltagarna kommer att hitta olika problem med mjukvaran, istället för samma problem. I vissa 

fall finns även en s.k. ”observer” som aktivt deltar och antecknar vad testpersonerna frustreras 

över under testets gång. Därigenom ges en mer utförlig och detaljerad översikt av problemen 

med mjukvaran.  

 

När utvärderingen sedan genomförts och all data samlats in jämför man resultatet utifrån de 

tio huvudkriterier eller heuristics som ligger till grund för bedömningen. (Nielsen, 1995) Den 

här typen av metod är framförallt designad för att identifiera problemen hos en mjukvara och 

sedan stegvis korrigera problemen. Man är här alltså inte ute efter att direkt hitta en perfekt 

lösning utan istället att kunna förbättra de existerande systemen med hjälp av återkommande 

utvärderingar.  

3.2 Usability testing 

 
Medan usability evaluation fokuserar på olika kriterier för utvärderingen av usability, är 

usability testing en mer ”hands-on approach” eller det pragmatiskt utförande av testerna 

utifrån dessa kriterier. Med dess utpräglade fokus på användarens behov, så kallas usability 

testning ibland också för user research. Här handlar det om olika prototyper som endast 

utvecklats i teorin eller i tidiga stadier och som sedan testas för att identifiera olika fel med en 

applikation. Här vill man framförallt hitta fel som majoriteten av användarna upplever som 

problematiska. Usability testning utförs som oftast på en mer industriell skala med 

pragmatiska mål och syftet att direkt korrigera de problem som hittas, för att direkt förbättra 

en kommande eller existerande applikation. (Lazar 2010, s.254) Begreppet usability 

engineering som myntades av Jakob Nielsen, kanske bäst och mest målande beskriver detta 

syfte och process.  

 

User research kan ta många olika former och ske under flera olika stadier av 

utvecklingsprocessen. Ibland använder man sig av en testgrupp i ett väldigt tidigt stadium för 
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att få en första och generell feedback på en prototyp, medan man andra gånger väljer att testa 

systemet längre in i utvecklingsprocessen. De tidiga testerna visar sig ofta vara givande, 

eftersom testgruppen förståeligt känner sig bekvämare med att kritisera något som inte har 

genomgått lång tid av rigoröst arbete. (Lazar 2010, s.260)  

 

Undersökningen, från testgrupp, systemdesign och andra metoder, måste alla vara relevanta 

för dess tilltänkta syfte.  Här finns det en stor felmarginal och man måste därför se till att vara 

uppmärksam på alla sådana inblandade faktorer och förberedelser inför ett usability-test. 

(Nielsen 1993, s.169) 

3.2.1 Testmål och plan 

 
Som förberedelse inför alla typer av usability-tester, behövs en plan och ett antal uppsatta mål 

för undersökningen. Det handlar om förberedelse av allt ifrån systemets utformning, 

utvecklingsgraden av systemet, vilka och antalet frågor som skall vara med, vilka personer 

som skall få utgöra den eventuella testgruppen och även hur stor roll handledaren skall få ha i 

testet. (Nielsen 1993, s.170) Det finns massor med olika element som måste förutbestämmas 

och förberedas innan ett test kan äga rum. Den viktigaste utgångspunkten för planen är kanske 

just målen, som avgör vad man vill få ut av testet. Har man väl bestämt sig för ett antal 

uppsatta mål, är det då lättare att anpassa resten av innehållet efter dem.   

3.2.2 Thinking aloud 

 
Det finns flera olika metoder som man använder sig av inom usability-testing, men av de mest 

populära och välanvända är thinking aloud. Redan under HCIns första början och de tidiga 

iterativa testerna använde man sig ofta av en testteknik som kom att kallas för thinking aloud. 

Det kom att bli en mycket populär metod som idag används i stor utsträckning i olika 

usability tester. HCIn har lånat mycket metoder från andra fält och även thinking aloud är en 

produkt som man har hämtat från psykologins fält och sedan anpassat till HCIn.  

 

Metoden går ut på att det finns en handledare vid sidan om testpersonen som lyssnar och tar 

anteckningar när testpersonen utför ett test. Testpersonen skall därför öppet verbalisera de 

problem som denne stöter på under testet, för att observatören skall kunna registrera 

händelseförloppet. (Nielsen 1993, s.195) Så istället för att producera ett antal påståenden och 

svar efter testets gång, kan man nu redan medan testet pågår observera och anteckna de 

faktiska problem som användaren upplever.  

 

Detta blir ett mer precist och kvalitativt resultat där man får med varje liten detalj av 

programmet som användaren stör sig på eller har problem med. Det gäller dock att veta vad 

man skall leta efter och helst inte registrera varje liten tanke hos testpersonen, utan fokusera 

på de mer produktiva idéerna. Annars skulle det sammantagna resultatet för hela testet bli 

alldeles för spretigt och osammanhängande. (Nielsen 1993, s.195-197)   

3.1.2 Iterative approach 

 
Nielsens heuristic evalutation bygger på vad man kallar för en iterative approach som länge 

legat till grund för usability testing och usability evaulation. Det är en process där man först 

designar och testar, designar om och testar om i flera omgångar, för att i slutändan få en så 

komplett produkt som möjligt. Det färdiga resultatet är då tänkt att kunna möta de kriterier 
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och mål som organisationen satt för projektet, men samtidigt också anpassas för att möta 

användarnas aktuella behov. (George 2008, s.16) Problemet med en iterative approach är att 

det inte alltid och alldeles säkert blir positiva förändringar som gagnar alla. Vissa av de 

problem som justerades i mjukvaran genom testet kanske inte upplevdes som problem av alla, 

vars nya lösning nu istället innebär ett problem. Ett subjektivt inslag gör sig alltså ofta 

gällande under dessa tester, vilket är svårt att helt undvika. 

 

Nya och mer avancerade system kan ofta också bli för komplicerade och t.o.m. sämre än sina 

föregångare p.g.a. allt för många genomarbetningar. (Nielsen 1993 s.106) Eftersom användare 

sällan använder en hemsida eller ett systems alla funktioner, är den gyllene regeln att hålla det 

så enkelt som möjligt. Eftersom man inte kommer kunna hitta en perfekt modell som kommer 

göra alla glada, är det lika bra att hålla det enkelt. Nielsen använder sig upprepade gånger av 

uttrycket ”less is more” för att illustrera denna poäng. (Nielsen 1993, s.120)   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Jakob Nielsens 5 Usability attributes 

 
Learnability  

 

Learnability handlar om huruvida ett system är enkelt att lära sig att hantera. Är systemet 

d.v.s. tillräckligt enkelt att hantera för någon utan en tidigare eller mer grundläggande 

kunskap om systemets uppbyggnad? Learnabilitys budskap är på så vis kanske den mest 

fundamentala av de fem attributen och samtidigt kanske också den enklaste att testa. I testerna 

av learnability får som oftast en utvald testperson genomföra ett antal uppgifter och man 

mäter då helt enkelt hur lång tid det tar att slutföra uppgifterna. (Nielsen 1993, s.27-29)  

 

Efficiency  

 

När själva lärokurvan och läroprocessen planar ut så vill man också kunna mäta hur effektivt 

ett program är. Hur presterar systemet under regelbundna tester och når man verkligen de 

uppsatta målen och förväntningarna med mjukvaran? (Nielsen 1993, s.30) 

 

Memorability  

 

När en användare har använt systemet och sedan varit borta från systemet en längre tid så vill 

man att användaren skall komma ihåg så mycket som möjligt av systemets utformning och 

kunna använda det utan större hinder vid återkommande besök. Detta är också lätt att testa, 

genom att antingen låta testpersoner vara borta från systemet en längre tid för att sedan 

komma tillbaka och använda det igen eller alternativt att låta dem utföra ett minnestest av vad 

de kommer ihåg av systemet. (Nielsen 1993, s.32) 

 

Errors 

 

Traditionellt är det just fel man letar efter i testningen av usability. Det är därtill också mer 

grundläggande fel som man försöker att hitta och eliminera. De mindre fel som man lyckas 

kartlägga är oftast enkla att justera, medan större fel ibland kan gå helt obemärkta och skapa 

större problem i längden. Därför är det viktigt att utföra tester med mer grundliga kriterier för 

testningen. En iterative approch är oftast det cykliska tillvägagångssätt som tillämpas vid 

felsökning och som anses bäst lämpat, eftersom man under flertalet och upprepade tester 

försöker att eliminera antalet fel i systemet. (Nielsen 1993, s.32-33)  

 

Satisfaction  

 

Satisfaction eller nöjdhet är det sista attributet av dem fem usabilityattributen. Det kallas 

också ofta mer specifikt för subjective satisfaction, eftersom nöjdheten med ett system oftast 

är subjektivt präglat. Det som gör attributet ännu mer komplext är att den subjektiva 

upplevelsen oftast inte bara handlar om hur snabbt eller precist ett system är, utan även 

påverkan av andra faktorer såsom den grafiska designen, underhållningsvärdet och 

kontrollgraden.  

 

Ofta när man istället vill få en mer objektiv syn på hur ett system möts av allmänheten och 

användaren så utför man olika undersökningar för att få en mer samlad bild av vad som är 
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positivt och negativt med applikationen. Oftast är det i mer strama och korta former med en 

ratingskala av 1-5, för att på så vis minimera de mer subjektiva inslagen.  

 

Satisfaction är fortfarande det område som är mest outforskat och kanske därför det som får 

mest uppmärksamhet av usability-fältet. Idag är användaren betydligt mer i fokus för fältet 

och man försöker koncentrera sig mer på just de mer subjektivt osäkra fälten med hjälp av 

psykologi och kognitiva vetenskaper. Detta för att få en bättre bild av hur vi människor 

bemöter och fungerar tillsammans med de olika systemen. HCI och usability är därför högst 

aktuella forskningsområden som kommer hjälpa till att öka förståelsen för hur vi kan optimera 

våra datorsystem för att bättre anpassas till våra mänskliga förmågor. (Nielsen 1993, s.33-37)    

4.2 Webbdesign för folkbiblioteks hemsida 

4.2.1 Interaction types 

 
Interaktionstyper är de olika sätt eller utgångspunkter som designern av ett system kan välja 

för att kommunicera med användaren. För att förenkla saken pratar man ofta om fyra 

huvudkategorier för interaktion som alla kan bli kombinerade och interdisciplinerade för att 

förhöja användarvänligheten av ett system. (Rogers 2011, s.48) Skall biblioteken kunna 

förbättra sina nuvarande mjukvaror krävs att man har en utökad kunskap om hur dagens 

webbsidor utvecklas och vilka tekniker som är mest användbara för att höja kvaliteten och 

användarvänligheten av systemet. 

 

Instructing 

 

Instructing handlar inte om att datorn ger dig instruktioner för hur du skall göra, utan tvärtom 

om hur du styr systemet med hjälp av olika kommandon och tangentkombinationer. Detta är 

dessutom något som vi alla är vana vid med alla fjärkontroller och andra elektroniska 

hjälpmedel i vardagen. Det är en snabb metod med låg felmarginal, som dessutom är effektiv 

att använda. (Rogers 2011, s.48) Traditionellt har bibliotekssystem använt sig av just en mer 

instruktiv och statisk struktur, som idag istället ser ut att förändras till att mer anpassa sig efter 

tidens krav på mer grafiska och användarvänliga system. 

 

Conversing 

 

Conversing är en kommunikationsform som mera bygger på en dialog mellan användaren och 

systemet. Detta är lätt att känna igen ifrån exempelvis olika typer av hjälp-sidor och verktyg 

eller företags ”virtuella hjälppersoner” som man kan ställa frågor till. Fördelen med denna typ 

av kommunikation är att en ovan användare ofta känner sig bekväm och inte lika bunden av 

sin okunskap. Formatet får ett mer pedagogiskt element som gör att allt ifrån barn till oerfarna 

datoranvändare känner sig tryggare i situationen.  (Rogers 2011, s.49-50) För biblioteken hade 

kanske någon typ av dialog med en virtuell, eller verklig bibliotekarie varit möjlig, där man 

direkt via hemsidan får chans att få hjälp och ställa frågor.  

 

Manipulating 

 

Det fält som kanske växt allra mest under de senaste åren är manipulering och hur man själv 

kan flytta, ändra, zooma och justera olika objekt i systemet eller hemsidan. Detta koncept har 

tagits tillvara på i stor grad av olika system och mjukvaror och kanske speciellt spel med sin 

mer interaktiva design. Wii och Xbox Kinect är två exempel på pionjärer inom spelvärlden där 
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man tagit tillvara på detta koncept och tagit det till en helt ny nivå med bl.a. rörelsesensorer 

som låter spelaren interagera med spelet, med hela kroppen som verktyg.  

 

Manipulering ger användaren en större känsla av kontroll och påverkan samtidigt som det 

effektiviserar systemets potential och därför minimerar risken för antalet fel. För datorsystem 

har kanske Apple tagit denna manipulering och användarvänlighet till en ännu högre nivå, 

både genom sin multimedia hantering i Mac-desktoppen och genom deras utpräglat 

interaktiva produkter Ipod och Ipad.  

 

Alla nya gränssnitt är däremot inte av denna mer objektfokuserade och grafiska natur och är 

istället bättre lämpade för en mer instruktiv design med kommandon. (Rogers 2011, s.51-52) 

Skall biblioteken däremot kunna konkurrera med det övriga informationssamhällets tjänster 

och webbsidors uppbyggnad måste man kanske till viss grad anamma dessa mer 

användarvänliga och grafiskt tilltalande modeller för att locka användare att använda 

bibliotekens tjänster. 

 

Exploring 

 

Exploring är när man kan navigera sig fram genom fysiska och virtuella platser och ofta också 

interagera med omgivningen. Navigering genom virtuella byggnader är ett välkänt koncept 

för många företag och organisationer och Google Earth ett ytterligare exempel där man kan 

navigera sig fram i stora delar av världen med hjälp av ett komplext utforskningsverktyg. De 

som kanske tagit genren till sin höjd är återigen spelbranschen med spel som den virtuella 

världen Second Life där man kan få uppleva ett andra liv eller parallell existens, fast i en 

gigantisk virtuell värld. (Rogers 2011, s.53) World of Warcraft är kanske det andra exempel 

som man starkast förknippar med exploring inom spelvärlden och är också en enorm virtuell 

värld som lyckats fånga intresset av miljoner användare världen över.  

 

För biblioteken är en virtuell kopia av biblioteket redan ett koncept som använts på många 

håll för att ge en bättre överblick av bibliotekets lokal och dess olika sektioner. Här kan man 

ofta med större enkelhet och med datorns hjälp navigera sig fram och hitta till de olika böcker 

man söker efter och dess placering på bibliotekets hyllor.  

 

Font och Terminologi 

 

I designandet av en hemsida eller databas krävs också ett tilltalande språk och passande val av 

font eller typsnitt för hemsidan. Med användarens mål i fokus så handlar det om att anpassa 

dessa efter den tilltänkta målgruppen på biblioteken, vilket i det här fallet innebär att i princip 

alla skall kunna ta del av innehållet på hemsidan och databasen. Ofta uppstår en konflikt 

mellan de nya kraven användarvänlighet och ett tilltalande grafiskt utseende, med 

bibliotekens databaser av mer enkel och funktionell design. Numera har man dock mer eller 

mindre tvingats att anpassa sig efter de mer moderna och grafiskt tilltalande sidorna på 

webben för att hänga med i utvecklingen och aktivt kunna konkurrera med andra 

informationsspridare i samhällsstrukturen. 
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5. Resultat av hemsideanalys 

5.1 Växjö stadsbibliotek  

 
Växjös stadsbibliotek har på kort tid utvecklat en mer modern hemsida anpassad till dagens 

ökade krav på usability. Liksom många av dagens mer populära hemsidor har man valt att inte 

bara göra hemsidan funktionell, utan även med ett utarbetat fokus för ett mer grafiskt 

tilltalande gränssnitt för besökarna. Till skillnad från de äldre hemsidorna för biblioteken, 

finns nu inte bara en ensidig bibliotekskatalog att söka i, utan också en betydligt bredare 

presentation av bibliotekets hela utbud och verksamhet. Hemsidan innehåller nu allt ifrån 

kommande aktiviteter, nyheter om bibliotekets verksamhet, nyheter om den lokala 

omgivningen och flera andra aktuella erbjudanden som presenteras och ständigt uppdateras på 

sidan.  

5.1.1 Nielsens usability attributes - Learnability 

 

Learnabilityn för Växjö biblioteks hemsida är vid en första anblick god, utifrån flera olika 

aspekter. För att börja med fonten och terminologin, så känns valet välanpassat för dess 

tilltänkta syfte. Syftet för samtliga folkbibliotek och Växjö stadsbibliotek, är som bekant att 

nå ut till en så bred användarskara som möjligt. Man använder sig därför av ett välanvänt och 

bekant typsnitt, liknande Times New Roman, vilket garanterar att de flesta skall kunna förstå 

och känna sig bekväma med texten. Rubrikerna känns direkt kanske något 

överdimensionerade, vilket däremot troligen är avsiktligt gjort för att vidare synligöra de olika 

alternativ som finns till navigering på hemsidan. (Se bild.1, nästa sida) Att vara extra tydlig 

skall här inte underskattas och gör att hemsidor för folkbiblioteken är bättre anpassade till den 

stora målgrupp som hemsidan vänder sig till.  

 

Som folkbibliotek handlar det som sagt om att tillmötesgå en så stor målgrupp som möjligt, 

däribland barn och dessutom äldre, där en stor andel ofta lider av nedsatt synförmåga. Det 

som möjligtvis då kan vara ett problem är att stora delar av texten på hemsidan är av storlek 

12, eller t.o.m. ännu mindre. Svårigheter att bara läsa texten, stjäl mycket av den 

koncentration och energi som egentligen hade behövts till att förstå och hantera hemsidans 

övriga innehåll.  

 

Överst på förstasidan finns en tydlig och välemfaserad menyrad som innehåller de olika 

huvudavdelningarna för hemsidan. (Se bild.1, nästa sida) Här kan man välja mellan områden 

såsom Våra bibliotek, som innehåller generell information om biblioteket och dess filialer, E-

böcker, en sektion helt dedikerad till e-böcker och Barn, en flik som bl.a. innehåller 

information om aktiviteter för barn på biblioteket. Här är storleken på rubrikerna betydligt 

större och t.o.m. med annan stil, liknande Arial, och är därför betydligt enklare att se. 

Menyraden som hela tiden finns kvar i bild när man navigerar sig vidare på sidan och mellan 

flikarna, gör att man fortsatt har en bra överblick av sidan och vart man befinner sig i 

hemsidans struktur.  

 

Huvudflikarna i menyraden i gult överst i bild, som endast är sju stycken till antalet, är 

tillräckligt få för att uppehålla strukturen och garanterar en underlättad navigation. Ett större 

antal flikar skulle troligen innebära att man lättare tappar bort sig och blir förvirrad av antalet 

val. För vana internetanvändare kanske detta kan ses som en marginell skillnad, men för mer 

ovana internetanvändare kan detta spela en viktig roll när man skall hitta rätt på bibliotekets 
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hemsida. Att överhuvudtaget ha huvudflikar är ju just för att man skall kunna dela upp 

innehållet på ett smartare sätt och inte behöva länka allt från förstasidan, vilket sannolikt 

skulle ge ett överflödat och rörigt intryck.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.1 Ovan är en skärmbild tagen på övre hälften av bibliotekets förstasida. Här ser man de 

olika huvudflikar som erbjuds i den gula menyraden och de övriga händelser och hjälpmedel 

som man valt att presentera på förstasidan. Här ges bl.a. information om kommande 

aktiviteter och händelser, länkar till sociala medier och en sökrad för att kunna söka fritt efter 

information på hemsidan.  

 

Som bilden ovan avslöjar, har man använt sig av en grafik och struktur som är menad att vara 

enkel att förstå och anpassad till att nå ut till en bred målgrupp. Färgsättningen är enkel och 

konsekvent och utseendet på menyerna och övriga sidans innehåll ger ett allmänt stilrent 

intryck. Där finns inga onödiga inslag eller överflödig information som distraherar från sidans 

huvudsyfte. Den konsekventa användningen av färgen orange i menyer och bakgrund är ett 

initiativ från kommunens bestämmelser och faktiskt inte från biblioteket själva. Enligt 

kommunen är bibliotekets färg just orange.  

 

För att vara ett biblioteks hemsida är den tydliga strukturen och den medvetna enkelheten 

ganska anmärkningsvärd, då man oftast möts av betydligt mer begränsade och statiska 

hemsidor som är svårare att navigera och inte sällan betydligt mindre grafiskt tilltalande. I 

jämförelse med andra biblioteks hemsidor blir det därför ännu tydligare att Växjö 

stadsbiblioteks organisation har valt att satsa resurser på en ny och förbättrad hemsida.  

 

Bild.2 Nedan är en skärmbild på undre hälften av bibliotekets hemsida. Här ser vi bl.a. 

bibliotekets kontaktinformation och några utvalda länkar, såsom Hitta på stadsbiblioteket och 

Öppettider. Här finns även flertalet aktuella händelser och information i kolumnen till höger 

och en genväg till de olika filialbiblioteken centralt på sidan. 
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5.1.2 Nielsens Usability attributes - Memorability och Efficiency 

 

Memorability som handlar om förmågan att komma ihåg en hemsida vid återkommande 

tillfällen är i högsta grad också påverkad av hemsidans ”enkelhet”. P.g.a. Växjö 

stadsbiblioteks uppdelning i olika huvudsektioner, med tillhörande undersektioner, är det lätt 

att vid återkommande tillfällen hitta tillbaka och komma ihåg var man befunnit sig vid det 

föregående besöket. Hade inte de överhängande huvudsektionerna funnits där hade det varit 

betydligt svårare att hitta till sin mer specifika plats på hemsidan. En sådan uppdelning eller 

steg- för steg strukturering, gör det betydligt lättare att memorera sina tidigare val. När man 

vid återkommande besök exempelvis letar efter allmän information om biblioteket eller någon 

filial, är det lätt att då komma ihåg fliken Våra bibliotek och sedan genom tydliga 

undersektioner och länkar hitta rätt. (Se bild.3, nästa sida) 

 

Den grafiska presentationen är också vital för att användare skall komma ihåg hemsidans 

upplägg. En mer tilltalande grafisk presentation gör det lättare för en användare att skapa 

positiva minnesbilder av hemsidan. Här använder Växjö sig av en bra blandning mellan 

information och stilrena färgsättningar och bilder. 

 

På hemsidan har man också valt att fylla de olika sektionerna och länksidorna med ett 

begränsat urval av text. Små korta presentationer ges alltså, om den aktuella sektionen. Detta 

bidrar tillsammans med den goda strukturen att vidare förbättra memorabilityn och skapa en 

effektivitet eller efficiency. Denna typ av utformning gör att man som användare utan längre 

tid kan lära sig och bearbeta informationen från den aktuella sektionen. Längre texter hade 

troligen gjort sidan betydligt svårare att förstå och hantera, medan ingen behjälplig 

information alls, troligen inneburit en betydligt sämre förståelse för hemsidans innehåll och 

bibliotekets verksamhet. Att hålla det kort och koncist är i det här fallet troligen det bästa 

alternativet för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt.  

5.1.3 Nielsens Usability attributes - Errors och Satisfaction 

 

Errors, eller feleliminering, är kanske ett naturligt kriterium för vilken hemsida som helst när 

det kommer till att skapa en mer funktionellt fungerande hemsida. Tyvärr är det däremot 

oftast tidigare under utvecklingsprocessen, under en s.k. iterative approach, som man 
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identifierar problemen och sedan korrigerar dem under upprepade ”trials”. När man tittar på 

en lite mer genomarbetad och komplett sida, såsom den nuvarande hemsidan för Växjö 

stadsbibliotek, är det betydligt svårare att peka på direkta fel med hemsidan vare sig det gäller 

struktur eller innehåll. Ett ännu bättre kriterium för att mäta sidans värde i det här fallet, är 

kanske då satisfaction, som handlar om hur nöjd man är med sidans innehåll och olika 

funktioner. Hur levde den upp till de förväntningar och mål man hade på hemsidan inför 

besöket?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. I vänsterkolumnen presenteras de underflikar som innehåller varje undersektion. Till 

dessa olika undersektioner finns dessutom en kort presentation, eller förklaring för området, 

vilket vidare underlättar förståelsen för hemsidans innehåll och navigeringen.  

 

Det som kanske är bäst med Växjö stadsbiblioteks hemsida är struktureringen av sidans 

innehåll och presentationen av innehållet, både grafiskt och stilmässigt. Det är lätt att navigera 

sig fram mellan de olika delarna, det är en någorlunda visuellt stimulerande design och både 

text och typsnitt är mestadels anpassat för att nå ut till en så stor skara användare som möjligt.  

 

När man besöker ett biblioteks hemsida är det kanske för att kolla öppettider, aktuella 

evenemang, komma åt sitt personliga konto, eller för allmän information om biblioteket och 

dess filialer i området. Samtliga dessa olika och kanske mest populära möjligheterna för ett 

biblioteks hemsida finns också presenterade och länkade till, redan på förstasidan. 

 

Ett mer negativt inslag i denna annars mestadels positiva struktur, går att finna under 

kontaktsektionen. Kontakt och Öppettider finns förvisso också tillgängliga under huvudfliken 

Våra bibliotek, men man har samtidigt valt att länka till dem från förstasidan på ett mindre bra 

vis. Dessa båda länkar finns nämligen också länkade överst i bild till höger på förstasidan, (i 

minimal stil) och är därför väldigt svåra att upptäcka. Här skulle länkarna varit mycket större 

och tydligare och man skulle kanske funderat på att både flytta ner länkarna mer centralt och 

definitivt använt större stil på länkarna, som närmast ser ut att vara av storlek 9 eller mindre. 

(Se bild.1, s.17) De fyller alltså inte alls sin funktion på ett användarvänligt vis. 
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Att lämna inköpförslag och frågor om fjärrlån saknas till synes helt från länkarna i 

vänsterkolumens lista av samlade länkar och kan istället återfinnas gömda längre ner på själva 

kontaktsidan. De blir först synliga om man scrollar neråt och har tur att se dem, eftersom det 

både är insprängt i mängden text och återigen skrivet med för liten stil för att en länk skall 

kunna synas. Att en så viktig del av kontakten med användaren har fått ett så litet utrymme är 

verkligen anmärkningsvärt och förvånansvärt, speciellt för en annars så genomarbetad och 

seriös hemsida. (Se bild.4, nedan) Här har kommunikation med användaren alltså inte alls 

prioriterats och är definitivt en aspekt som måste förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Ovan ser man var man något ostrategiskt valt att placera fjärrlånesektionen och 

inköpsförslagen i liten stil. Den röda cirkeln markerar var på sidan denna sektion finns. 

5.1.4 Interaktionstyper - Instructing 

 

I äldre bibliotekssystemen och databaserna hade man ofta mer statiska sidor som användaren 

var tvungen att instruera för att navigera sig fram på sidan. De hade en homogen design för 

att kunna användas likvärdigt av alla och tog inte alls någon hänsyn till användarnas, då som 

nu, ofta vilt skiljande färdigheter och informationssökarkompetenser. Idag ser man en helt 

annan utveckling och man har tagit betydligt större hänsyn till användaren i sin design. Det 

som framförallt skiljer de nya sidorna från de äldre, verkar vara att de nu istället är anpassade 

för användare av begränsad eller normal kompetens vad gäller datorer och inte den mer smala 

gruppen med utökad datorkompetens.  

 

För Växjö stadsbiblioteks hemsida finns fortfarande en viss del kvar av de gamla hemsidornas 

utformning av mer instruerande och statisk natur. Det man däremot har gjort är att förenkla 

och ”dekrypterat” innehållet, för att gemene man skall kunna använda hemsidan och inte 

förlora sig i mängden av överlödig och onödig information. Detta har man delvis uppnått 

genom uppstruktureringen av sidan i tydliga menyer, en enkel och kortfattad text för varje 

sektion och ett innehåll överlag som är anpassat för att tilltala just användarens intressen och 

behov och inte bibliotekets mer interna och funktionella behov.  
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5.1.5 Interaktionstyper - Exploring och Manipulating 

 

Det som framförallt är bra med Växjö stadsbiblioteks hemsida är just möjligheten till 

utforskning av sidan, vilket förverkligats genom en väl genomtänkt uppstrukturering av 

informationen på sidan. Man har uppenbarligen hämtat en hel del inspiration från dagens 

moderna och mer grafiskt tilltalande hemsidor, genom färgrika menyer och mycket bilder, 

men har samtidigt behållit mycket av fokus på att framhäva innehållet och substansen för 

verksamheten. Sidan ger ändå ett väldigt ”fräscht” intryck, det är lätt att hitta och man störs 

inte av onödigt många valmöjligheter eller annan överflödig information som hämnar 

naveringen. Exploring eller navigering, är kanske därför det som är mest framträdande med 

bibliotekets hemsida och som kanske samtidigt kan sägas vara den viktigaste 

usabilityaspekten för moderna bibliotek att bemästra.  

 

Genom den strukturerade presentationen av materialet på hemsidan, ges direkt en viss makt 

och kontroll över sidans innehåll, vilket kan kallas för ”manipulering” av innehållet. 

Manipulering är en viktig del av en hemsidas upplägg, delvis för att ge känslan av att man 

själv kan lära sig och samtidigt kunna påverka innehållet. Med interaktiva menyer och bilder 

och ett mer lättillgängligt material på sidan, skapas på så viss en större kontroll över sidan än 

vad de äldre systemen kunde erbjuda. För Växjö stadsbiblioteks hemsida och andra biblioteks 

hemsidor, är manipuleringen mycket viktig för att skapa en bättre kontakt med användaren.  

 

Genom den smarta biblioteksguiden, verktyget som heter Wagnerguide+, kan man också få 

hela biblioteket samlat på en smidig karta där man kan hitta allt från toaletterna, receptionen 

och var de olika ämnessektionerna befinner sig på biblioteket. Wagnerguide+ är en köptjänst 

från Wagnerform AB, designad för bibliotek och andra företag som vill koppla en 

orienteringskarta till verksamheten och öka förbättra översikten av dess innehåll. Här har 

biblioteket faktiskt redan lyckats ta tillvara på usabilityns principer och vidareutvecklat 

hemsidan med detta verktygs utökade navigerings- och manipuleringsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.3 Ovan är en bild på Sökverktyget WagnerGUIDE+ som visar hur man kan välja mellan 

de olika sektionerna och avdelningarna på biblioteket. Trycker man på ett alternativ så dyker 
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en liten markör upp som markerar precis var det angivna valet/boken befinner sig i 

bibliotekets lokaler. 

5.1.6 Statistiska användaruppgifter 

 

Växjö stadsbibliotek har sedan en längre tid tillbaka använt sig av analysverktyget Google 

analytics och jag fick ta del av lite uppgifter om hur användningen av hemsidan för 

biblioteket sett ut under en begränsad period. 

 

Här är ett utdrag som gjorts för perioden 1 jan - 15 april 2013. 

 

 Unika besökare: 19689 unika personer besökte webbplatsen för den här perioden. 

 

 Besök: 56 358 

 

 Sidvisningar: 142 096 

 

 Sidvisningar förstasida: 23592 

 

 Genomsnittlig längd på besök: 00:01:31                                                     (Intervju.1) 

 

Hur pass positiva eller negativa dessa siffror är, är kanske svårare att avgöra utan att direkt 

kunna jämföra med övriga perioder. En jämförelse av statistik emellan biblioteken kommer 

däremot att genomföras senare. Utan någon direkt jämförelse, kan det ganska enkelt 

konstateras att den genomsnittliga längden på ett besök inte kan anses vara speciellt bra om 

man vill få användaren att till fullo utnyttja alla bibliotekets tjänster. 

5.2 Hässleholms stadsbibliotek 

 
Hässleholms stadsbiblioteks hemsida har tyvärr inte någon egen sida att visa upp, utan är 

istället en undersektion till Hässleholms kommuns officiella hemsida. Som med många 

folkbibliotek på mindre orter är detta en välkänd modell, där bibliotekets hemsida endast är en 

del av kommunens samlade sida. Trots denna till synes stora nackdel i jämförelse med de 

större biblioteken med egna hemsidor, så finns det som oftast ändå en hel del information att 

tillgå på hemsidorna från de olika mindre biblioteken.  

 

För att initialt överhuvudtaget kunna ta sig till Hässleholms biblioteks hemsida, måste man 

först navigera sig från kommunens förstasida genom att underst i bild trycka på en av de sex 

kategoriserande genvävar i grått som heter Kulturhus. Flera användare förstår säkert ganska 

snabbt att det är just den man skall trycka på, med de olika alternativen presenterade, men 

samtidigt är det kanske inte helt självklart, vilket därmed utgör ett ganska onödigt hinder. (Se 

bild.1, nästa sida) Hittar man inte genvägen direkt så tvingas man istället söka efter ordet 

”bibliotek” i sökraden på kommunsidan. Detta är förstå ett väldigt onödigt hinder och 

resulterar sannolikt i att bibliotekets hemsida förlorar många användare. Här skulle en 

tydligare exponering vara det helt klart bättre alternativet  

 

Att precis som Växjö stadsbibliotek vilja samla större och mer otympliga områden under 

några färre men överhängande sektioner, är kanske återigen ett smart sätt att strukturera sidan 

på, men det skall samtidigt inte behöva vara så krångligt att ta sig till bibliotekets sida från 
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förstasidan. För yngre barn, äldre och de med begränsad datorvana kan detta definitivt ställa 

till problem. Sidan har för övrigt ett väldigt sobert utseende och har således inga onödigt 

starka färger som irriterar eller stör själva upplevelsen. Ett litet problem som även Växjö 

stadsbibliotek hade, var att man använt sig av en lite för liten stil i text och menyer. Menyerna 

som här också ligger länkade i vänsterkolumnen på sidan och innehåller de olika 

undersektionerna, är de också väldigt små. De är t.o.m. ännu mindre än de som används av 

Växjö stadsbiblioteks hemsida. Detta kommer sannolikt också för Hässleholms bibliotek 

innebära att en stor del av den tilltänka målgruppen kommer att ha svårt att se och orientera 

sig på sidan, vilket direkt förebygger målet att nå ut till en så bred användarskara som möjligt 

för folkbiblioteken. 

 

Bild.4 Nedan är en bild på Hässleholms kommuns förstasida. Nederst i mitten ser man de sex 

genvägar i grått som används för att navigera sig vidare till olika huvudsektioner. Efter 

förstasidan hittar man istället de flesta länkarna placerade i vänsterkolumnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som är positivt med förstasidan är framförallt länkarna till sociala medier, en sökrad för 

bibliotekskatalogen Opac, tydligt kontaktinformation i högerkolumen och massor med 

aktuella aktiviteter i mittenspalten för enkel tillgång. (Se bild.5 nästa sida) 

5.2.1 Nielsens Usability attributes - Learnability 

 
Själva strukturen på Hässleholms Stadsbiblioteks sida är vid första anblick god och man ser 

direkt i menyraden till vänster de olika sektioner som finns till ens förfogande. (Se bild.5, 

nästa sida) Dessa är bl.a. Barn och Unga, Biblioteksfilialer, Bibliotekspersonal och E-

biblioteket. Kolumnen innehåller därtill, också alla de övriga nödvändiga sektioner som man 

förväntar sig hitta hos ett biblioteks hemsida.  

 

Att lära sig Hässleholms biblioteks sida är inte speciellt svårt, om man bara lyckas greppa 

detta initiala upplägg på sidan med undersektionerna och menyerna behändigt samlade i 

vänsterkolumnen. Det är då ganska lätt att klicka sig fram till den information om de olika 

områdena som man söker. En ytterligare anledning till att det känns enkelt att navigera sig 

fram, är att informationen är presenterad på ett sparsmakat vis och blandat med bilder, vilket 
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förhöjer den visuella upplevelsen och förmågan att enkelt ta till sig den utvalda text och 

information som finns på sidan.  

 

Det som återigen är mindre bra, är att storleken på typsnittet på sidan för både menyer och 

text är väldigt litet och kommer sannolikt innebära att många har svårt att läsa texten. Detta 

innebär därmed också direkt en ökad svårighet att kunna hantera hemsidans innehåll och 

hämnar därmed navigeringsmöjligheterna. Mycket tack vare den grafiska presentationen med 

bl.a. passande färgsättning, uppdelningen i olika sektioner och bilder, blandat med text i 

lagom mängd, så lyckas ändå Hässleholms stadsbiblioteks hemsida behålla en grundläggande 

funktionalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.5 Ovan är en bild på Hässleholms biblioteks förstasida. Här finns bl.a. en sökrad till 

bibliotekskatalogen på övre delen av sidan, kontaktinformation i högerkolumnen och en 

menyrad med länkar till vänster, där man kan navigera sig fram mellan de olika sektionerna. 

5.2.2 Nielsens Usability attributes - Memorability och Efficiency 

 

När det kommer till förmågan att komma ihåg hur man skall hantera en hemsida vid 

återkommande tillfällen, så är den möjligheten relativt god p.g.a. den ”okonstlade” 

presentationen av innehållet och den smarta och enkla uppstruktureringen i olika sektioner. 

Det är därför lätt att inledningsvis komma ihåg vart man skall ta vägen, när man besöker sidan 

vid återkommande tillfällen.  

 

I just vänsterkolumen, så har man alla de olika sektionerna samlade och därifrån är det inte 

speciellt svårt att navigera sig vidare. Sedan kan man ju givetvis tänka sig att det är en djungel 

under varje undersektion, men så är faktiskt inte heller fallet. Under varje undersektion 

presenteras innehållet till stor del på samma strukturerade och sparsmakade vis, vilket är en 

viktig anledning till att man genomgående lyckats behålla strukturen på hemsidan. På ett 

mindre positivt plan och faktiskt lika avgörande för den goda strukturen, är bristen på 

väsentlig information och innehåll i de olika undersektionerna.  
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För Växjö stadsbibliotek som har en liknande struktur av sin hemsida, så är problemet med att 

hålla sidan uppstrukturerad hellre av den motsatta anledningen, d.v.s. eftersom varje 

undersektion innehåller eller skulle kunna innehålla, så pass mycket information. För 

Hässleholms stadsbibliotek saknar man snarare en hel del information under varje flik, vilket 

ger det något felaktiga intrycket att man har lyckats komprimera informationen snyggt på 

hemsidan. I själva verket har man inte i närheten av lika mycket värdefull information om 

bibliotekets tjänster under varje sektion, utan endast ett litet men någorlunda anpassat urval. 

Den goda strukturen ger alltså en effektivitet i att hitta information på sidan, men när man väl 

tar sig till varje undersektion finns det inte speciellt mycket information där.  

 

Bild.6 På bilden nedan ser man sektionen för Barn och Unga, med aktuella aktiviteter i 

mittenkolumen och några utvalda länkar till höger med bl.a. ”Bokfika 13-16 år” och 

”Tidsskrifter” och ”Sagostund”. I jämförelse med då exempelvis Växjö stadsbiblioteks sida 

för Barn och Unga, är innehållet betydligt mer begränsat och utan viktiga sektioner såsom 

”Pedagogisk Information” och ”Information till Föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man förlorar alltså ganska mycket på att inte ha tillräckligt med information presenterad för 

varje undersektion. Detta innebär direkt en minskad insikt och delaktighet i bibliotekets 

verksamhet för användaren och därigenom också ett minskat intresse för bibliotekets 

verksamhet. I målet att locka och informera potentiella användare så vinner man därför inte 

enbart på sin mer ”sparsmakade” stil.  

 

Förklaringen för bristen på information, går sannolikt att finna i faktumet att man inte alls 

lägger lika mycket resurser och energi på att hålla hemsidan uppdaterad i jämförelse med 

exempelvis Växjö stadsbiblioteket som lägger stora resurser på hemsidans utformning. Den 

goda struktureringen och navigeringsmöjligheterna av bibliotekets hemsida, kan tyvärr kanske 

t.o.m. tillägnas kommunens jobb och inte heller här biblioteket själva.  

 

Biblioteket som däremot är de som ansvarar för hemsidans huvudsakliga innehåll, har tyvärr 

inte heller här gjort något fullgott jobb med att fylla på hemsidan med väsentlig information 

om bibliotekets utbud. Det är inte helt barskrapat skall sägas, men ofta är det alltför kortfattat 
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och man får alldeles för lite information om aktiviteten eller verksamheten för att lockas in 

som användare, eller för att överhuvudtaget förstå omfattningen av aktiviteten. 

5.2.3 Nielsens Usability attributes - Errors och Satisfaction 

 

Inte bara bristen på innehåll är utmärkande för Hässleholms biblioteks sida, utan även flera 

utmärkande errors med sidans funktionalitet. Flera länkar är faktiskt utdaterade och leder till 

obefintliga sidor och det blir därför genast mer uppenbart att man inte riktigt lägger samma 

energi på att uppehålla och konstruera sidan, i jämförelse med exempelvis Växjö 

stadsbibliotek. Felgraden är annars inte överväldigande stor och man lyckas ändå som 

användare utan större hinder navigera sig fram och hitta det man söker på sidan. 

Satsifactionen med sidan kan också sägas vara relativt god p.g.a. den trevliga grafiska 

presentationen och det tydliga upplägget och struktureringen av informationen. Återigen är 

det kanske det minimala typsnittet för text och rubriker som kan ställa till problem och bristen 

på väsentlig information i de olika sektionerna är ett klart minus, speciellt i jämförelse med 

Växjö stadsbiblioteks överlägset mer informativa sida.  

 

På något sätt uppfyller Hässleholms biblioteks sida ändå de mer initiala förväntningar man har 

på ett biblioteks hemsida och man hittar utan problem all hjälpfull och mer funktionell 

information om öppettider, kontakt, aktuella aktiviteter och tillgång till bibliotekskatalog och 

e-bibliotek. Det som framförallt kanske saknas är mer detaljerad presentation av bibliotekets 

utbud, med bl.a. boktips och mer djupgående information om bibliotekets tjänster och även en 

mer utpräglad marknadsföring av dessa tjänster.    

5.2.4 Interaktionstyper - Instructing 

 

För Hässleholms hela kommuns hemsida, har man i viss mån tagit vara på den nya tidens 

design med mer manipulerbarhet i menyer och genom fler och interaktiva bilder. Den 

instruerande sidan har därför minskat till viss del. Man är däremot fortfarande beroende av att 

hitta viss information i djungeln av små undermenyer och hjälpmöjligheterna som finns för att 

hantera sidans innehåll är inte alls lika stora som hos de övriga två bibliotekens 

hjälpsektioner. Man är alltså här betydligt mer bunden av sin egen kompetens kring 

informationssökande och den mer instruerande rollen. Hässleholms bibliotek har därför inte 

fullt ut lyckats göra sidan så användarvänlig som skulle vara önskvärt. 

5.2.5 Interaktionstyper - Exploring och Manipulating 

 

Själva tillgängligheten av informationen på hemsidorna är en aspekt som förbättrats betydligt 

under de senaste åren och är avgörande för att öka usabilityn på olika bibliotekens hemsidor. 

Tyvärr är inte manipulerbarheten för Hässleholms sida tillräckligt hög, om än förbättrad, för 

att man skall känna total frihet och hitta informationen utan några som helst hinder. 

Navigeringen är därför i vissa fall något otydlig och skapar en förvirring och osäkerhet för hur 

man skall hantera hemsidan. 

4.2.6 Statistiska användaruppgifter 

 

Genom en personlig kontakt med biblioteket i Hässleholm lyckades jag få tillgång till 

uppgifter om hur deras hemsida har använts under senaste åren och hur man själva tillämpar 

utvärderingar av hemsidan. Här framgår det att biblioteket använder sig av en utvärderings 

mjukvara som heter Qlickview, köpt med licens från kulturförvaltningen. Den har däremot 
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inte använts speciellt flitigt och det fanns därför inte heller några mer utförliga uppgifter om 

hemsidan användning. Det jag däremot fick ta del av var den kortfattade statistik som man 

skickar till statistiska centralbyrån (SCB) årligen om användarantalet på hemsidan.  

 

Enligt denna redovisning var antalet sidvisningar på bibliotekets startsida;  

 

Sidvisningar förstasida 

 

 46095 (2010) 

 

 49100 (2011)  

  

 30938 (2012)                                                                                                   (Intervju.2) 

 

Här ser man en markant nedgång av antalet besök under de senaste åren. Anledningen till det 

stora bortfallet av användare kunde biblioteket tyvärr inte själva förklara. Hässleholms 

bibliotek bokför inte heller några ytterligare uppgifter, exempelvis om antalet unika besökare 

på undersidorna eller om användandet av deras Opac. Vid några enstaka tillfällen har man 

använt sig av det mer detaljrika verktyget Google analytics, detta i samråd med kommunen 

för att utvärdera verksamheten. Från dessa utvärderingsmöten fanns det tyvärr inga uppgifter 

kvar, men biblioteket meddelar att man vid dessa tillfällen kunde konstatera att just 

bibliotekets hemsida faktiskt var betydligt mer välbesökt än övriga sektioner på kommunens 

hemsida. (Intervju.2) 

 

Att förlusten av användare kan bero på en samhällstrend och en förändrad inställning till 

biblioteket är ganska troligt och kanske också p.g.a. det faktum att tillgängligheten av 

information hemifrån och via datorn numera är betydligt större än tidigare. Om så är fallet, så 

kanske också Hässleholms bibliotek har förlorat, istället för att vunnit användare genom att 

inte hänga med i samhällstrenden och utvecklat en mer modern och attraktiv hemsida. Då 

hade sannolikt minskningen av användare inte varit lika markant som nu. 

5.3 Stockholms stadsbibliotek 

 
Stockholms stadsbibliotek har som väntat en egen hemsida och förlitar sig inte på någon 

kommun att ansvara för bibliotekets ansikte utåt via internet. Med höga förväntningar på 

stadsbibliotekets sida, eftersom det just är huvudstadens officiella biblioteks sida, så har den 

därför också en del att leva upp till. När det gäller att ligga i framkant vad gäller usability så 

ger förstasidan däremot direkt ett väldigt imponerande intryck, med modern design och tydlig 

strukturering av materialet.  

 
Man ser ganska direkt att man valt att lägga mycket fokus på den grafiska presentationen av 

materialet och förstasidan ger ett väldigt modernt och stilrent intryck. Ögonen dras gärna till 

de olika bilder i miniatyr som ligger under den stora bilden i mitten på skärmen och får en att 

vilja trycka på de olika bilderna för att se vad som händer. (se bild.7 nedan) För varje bild får 

man upp en ny flik med en ”aktuell aktivitet” eller ”aktuella nyheter” som rör bibliotekets 

verksamhet och man inser ganska snabbt att hela upplägget är väldigt smart och tilldragande. 

När man idag är bortskämd med interaktiva och visuellt stimulerande sidor, är detta ett perfekt 

sätt att ta till vara på denna trend och på så vis pocka på uppmärksamheten genom 

designvalet. 
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Bild.7 Ovan är en bild på Stockholms stadsbiblioteks förstasida (övre hälften) och här ser 

man de uppdelningar man valt att göra i olika sektioner, både i listen uppe i bild och för de 

övriga länkarna i högerkolumen.  

5.3.1 Nielsens usability attributes - Learnability 

 

Att jämföra de tre biblioteken utan hänsyn till resurser och satsning på hemsidans utformning 

är kanske fel, men när man tittar på Stockholms stadsbiblioteks sida blir man återigen påmind 

om hur en mer komplett sida egentligen borde se ut. Hemsidan påminner mycket om Växjö 

stadsbiblioteks sida, som också har ett mer brett och komplett utbud. Återigen så är detta 

kanske något lättare när man har en helt egen sida att förfoga över, som inte är kommunalt 

bunden. Sannolikt har även Stockholms stadsbibliotek, likt Växjö, en betydligt större 

personalstyrka som ansvarar för hemsidans utformning och utveckling än vad Hässleholm och 

andra mindre bibliotek har. 

 

Learnabilityn för hemsidan är inledningsvis god och man fastnar direkt på menyraden med de 

överhängande sektionerna överst i bild, där man gjort en liknande uppdelning såsom Växjö 

stadsbibliotek gjort. Menyradens typsnitt är stort och fångar direkt ens uppmärksamhet och 

visar direkt och tydligt vilket innehåll man kan förvänta sig att hitta på sidan.  

 

En av huvudlikarna överst på förstasidan heter Öppettider och kartor och där hittar man 

öppettider för alla olika filialer i Stockholms kommun, enkelt och smidigt. Klickar man sedan 

vidare på respektive filials länk, förflyttas man vidare till just den filialens helt egen sida, där 

man bl.a. kan hitta kartor och öppettider. (se bild.9, sida 30) 

 

För den som inte bara är ute efter att hitta boktips eller hitta till bibliotekets lokaler, har man 

även i en av huvudflikarna ett område som heter Att använda biblioteket som är densamma 

eller likvärdig med Växjö stadsbiblioteks huvudflik Våra bibliotek. Här hittar man de mer 

funktionella aspekterna av bibliotekets verksamhet med allt ifrån information om 

bibliotekskortet, svar på vanliga frågor, information om lokalen och hur e-biblioteket 

fungerar.  
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Som de flesta webbsidor idag har man även underst i bild en hel sektion för information om 

bibliotekets verksamhet och organisation och allmänt om webbplatsens funktioner. Att 

presentera dem synligt på förstasidan är ett bra val och inget man ska behöva ”browsa” efter, 

under andra underflikarna på hemsidan. (se bild.8, föreg. sida) Då jag tidigare speciellt klagat 

på storleken på texten, har man här speciellt för menyerna valt att konsekvent använda sig av 

stor storlek på menyerna och det gör faktiskt en markant skillnad för den visuella 

navigeringen av sidan och man ser på så vis direkt vad de olika sektionerna innehåller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.8 Nedan är en bild på Stockholms stadsbibliotek förstasida (nedre hälften) och man ser 

framförallt de olika hjälpfulla länkar som presenteras i den undre delen av skärmen. Återigen 

med rubriker i stor och tydlig stil som fångar uppmärksamheten. 

 

Det finns även en Kalender just för det utvalda biblioteket och vad som händer där. 

Kontaktuppgifter finns i mittenraden och även Vi erbjuder till vänster i bild, med aktuella 

erbjudanden. Det finns t.o.m. en Karta tillgänglig för att hitta till biblioteket och en Reshjälp 

för att planera resan. Allt är tydligt med uppstyrt i tre horisontala sektioner och man blandar 

inte, eller klumpar ihop informationen på samma ställe. Det hela ger ett mycket strukturerat 

och funktionellt intryck. (se bild.9, nästa sida) 

5.3.2 Nielsens Usability attributes - Memorability och Efficiency 

 

Precis som för de övriga biblioteken har man valt att presentera mycket av informationen på 

förstasidan och här finns bl.a. sektioner såsom Lästips, E-böcker och en Kalender för de mest 

aktuella evenemangen för biblioteket. Samtidigt har man valt att använda sig av 

miniatyrbilder som genvägar till olika intressanta och aktuella aktiviteter för biblioteket. När 

det kommer till att just marknadsföra bibliotekets utbud är denna typ av designmodell och 

presentation ett mycket effektivt sätt. Utan att behöva bläddra mellan olika sidor får man 

direkt på förstasidan tillgång till mycket av den grundliga informationen som de flesta 

användare sannolikt söker. Detta innebär antagligen också att man lyckas behålla flera osäkra 

användare, som kanske annars inte skulle lockas att stanna kvar på sidan. 
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Bild. 9 Nedan är en bild på ett av filialbiliotekens egna sida, där man kan se de olika 

sektionerna som sidan delats upp i och den informationen som finns att tillgå för varje enskilt 

filialbibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den visuella utformningen och presentationen av information på förstasidan ger också en 

positiv eftersmak, som gör att man faktiskt kommer ihåg hur mycket bra information man 

faktiskt kunde hitta direkt på förstasidan och utan större besvär. 

 

Speciellt för nya besökare är kanske den här modellen som är allra mest effektiv och det blir 

tydligt att biblioteket använt denna strategi för att man vill locka fler till bibliotekets sida, 

genom att direkt visa vad man har att erbjuda. Genom sina tydliga och översiktliga menyer, 

skapar man också en effektivitet där man lätt och snabbt kan hitta direkt till det man söker.  

Direkt på förstasidan finns också behändig och strategiskt placerad information om hur man 

skaffar sig ett lånekort och snabbt kommer igång med att använda biblioteks resurser. 

5.3.3 Nielsens Usability attributes - Errors och Satisfaction 

 

Så hur ser då det helhetsliga intrycket ut från stadsbibliotekets hemsida? Det man mest blir 

positivt överaskad över är kanske den grafiska och visuella presentationen med snygga 

menyer i svart-vit-grå skala, som kryddats upp med olika bilder på böcker i färg. På så vis 

stjäl inte menyerna och texten fokus från den egentliga produkten, nämligen deras 

handelsvara, böckerna. Färgskalan är såklart också utformad med tanken att kunna tilltala så 

många som möjligt, speciellt med tanke på det stora antalet besökare varje år. Menyerna är 

stora och tydliga och man har delat upp dem i lämpliga sektioner och undersektioner för enkel 

navigering. Sidan är överlag också funktionellt bra och man har lyckats få med all vital 

information som man förväntar sig hitta på ett biblioteks sida och mer därtill.  

 

Med tips på böcker och e-böcker, t.o.m. uppdelade efter olika ”teman”, så blir sidan lika 

mycket en marknadsföring av bibliotekets utbud, som en funktionell stöttepelare på nätet för 

enkel kommunikation mellan användaren och biblioteket. Precis som de övriga biblioteken 
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har man även enkel tillgång till att ändra språk överst i bild och ett sökfält för att söka på 

sidans innehåll.  

 

Det som framförallt är extra bra och något som jag personligen lätt kan irritera mig på för 

hemsidor överlag, är kontaktdelen, som oftast är under all kritik. Här har man istället i STOR 

text, direkt på förstasidan, en flik som heter Kundtjänst där man navigeras vidare till en sida 

med både formulär för frågor och allmänna kontaktuppgifter. Här erbjuder man också på 

samma sida, smidigt möjligheten till att lämna inköpsförslag och tycka till allmänt om 

bibliotekets verksamhet. 

 
Bild 10. Bilden på nästa sida visar fliken Kundtjänst och bl.a. det formulär för ifyllnad av ett 

meddelande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.4 Interaktionstyper - Instructing 

 
Desto mer lättillgängliga valmöjligheter som finns till att själv kunna navigera sig fram på 

hemsidan, desto mindre blir man beroende och bunden av den egna digitala och 

informationssökande kompetensen. Därigenom blir den mindre åtrovärda instruerande delen 

av en hemsidans funktionalitet, lägre. Tack vare de nya hemsidornas utformning behöver man 

idag inte längre speciellt höga kunskaper om hemsidor och system för att kunna hitta den 

information man behöver. Detta är Stockholms stadsbiblioteks sida ett utmärkt exempel på.  

 

Den eventuella instruktionshjälp som kanske ändå behövs för att hantera innehållet, finns 

smidigt presentat i hjälpsektionen med generell informationen om webbsidans funktioner och 

information om bibliotekets utbud och tjänster. Den heter här också det noga uttänkta och 

övertydliga: Att använda biblioteket. Numera kan man alltså endast med hjälp av tydliga 

sektioner och relevanta menyer och uppdelningar direkt på ett visuellt plan se vart man vill 

navigera sig och utan större hinder också ta sig dit.  

5.3.5 Interaktionstyper - Exploring och Manipulating 
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Det som kanske mest har förbättras genom den nya hemsidans utformning är navigeringen 

och genom mer manipulerbara sektioner och genvägar så ökar också möjligheten för 

användaren själv att påverka och styra innehållet på sidan. Man kan numera enkelt klicka på 

olika bilder, menyer och genvägar och ta sig dit man vill utan att på ett komplicerat sätt och 

genom olika kommandon behöva instruera systemet om hur navigationen skall gå till. 

Framförallt är det alltså återigen uppstrukturingen och tillgängliggörandet av informationen 

på hemsidan, som gör att man som en normal användare kan få enkel tillgång till materialet. 

Detta utan att ha större kunskaper om vare sig systemet eller verksamhetens funktioner.  

5.3.6 Statistiska användaruppgifter 

 
För Stockholms stadsbibliotek fick jag också fram statistiska uppgifter om hemsidans 

användning. Genom kontakt med bibliotekets personal ansvariga för hemsidan, fick jag ta del 

av information om användningen av hemsidan som hämtats från verktyget Google Analytics.  

 

Perioden för utdraget var 1 jan 2013-30 april 2013. 

 

Unika besökare: 806 237 

 

Besök: 1 345 214 

 

Sidvisningar: 8 065 989 

 

Genomsnittlig längd på besök 00:03:49                                                                  (Intervju.3) 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från utdraget kan man också se att ca 200 000 av besökarna tittade på hemsidan med engelska 

som språkval. Man ser därtill också att besöket av användare var ca 50/50 vad gäller nya, 

gentemot återkommande användare. 

 

När det kommer till utformningen av hemsidan och vilken tjänst eller applikation som 

användes så fick jag från biblioteket svaret: 
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”Vi använder inte CS Library och inte Axiell Arena (som jag tror du menar). Vi har ett eget 

webblager utvecklat i Drupal. För många år sedan hade vi en sajt baserade på Content studio 

vilket var den produkt från Teknikhuset som CS Library senare utvecklades ifrån. Content 

studio och de tidigare versionerna av CS Library var en dåligt fungerande tjänst, särskilt när 

det gällde användarvänlighet. Detsamma har gällt för Axiell Arena.” (Intervju.3) 

 

I vidare kontakt gör kontaktpersonen det klart att uppfattningen man fått om Axiells nya och 

allmänt populära bland biblioteken i sverige Arena 2.0, inte alls är speciellt positiv. Dels från 

egen erfarenhet och från kontakt med andra bibliotek, har man endast hört negativa saker om 

den nya applikationen och är istället mer nöjd med sitt egna nya gränssnitt som utvecklas i 

Drupal och andra liknande mjukvaror. De har alltså inte någon köptjänst som Växjö 

stadsbibliotek, utan ett gränssnitt som de själva utvecklat. Växjös nya sida som faktiskt just 

använder Arena 2.0, skall alltså enligt Stockholms bibliotek inte vara ett fullgott alternativ för 

ett biblioteks hemsida, speciellt med hänsyn till användarvänlighet. 

5.4 Växjö stadsbiblioteks Nya hemsida 

 

Under arbetet med den här uppsatsen så lyckades Växjö helt oväntat släppa en ny hemsida 

och kommer alltså därför att lägga ner den gamla sidan, som valts som underlag till den här 

uppsatsen. Den nya hemsidan har förbättrats på flera plan och ser vid första anblick betydligt 

bättre ut än sin föregångare. Istället för att då se detta som något av ett personligt nederlag, 

har jag nu istället valt att använda detta till min fördel och valt att jämföra den gamla 

hemsidan med den nya som just släpptes. Det intressanta blir att titta på vilka områden som 

har förbättras, eller inte och var man har valt att satsa mest energi på den nya 

omstruktureringen. Har man förbättrat de områden som jag själv redan kritiserat hos den 

gamla hemsidan och vilka vidare eventuella förbättringar genomförts?  

 

Den stora förändringen med den nya hemsidan är bl.a. att kommunen inte längre har lika 

mycket att säga till om vad gäller sidans utformning och innehåll. Nu är bibliotekets hemsida 

ännu mer fristående och bibliotekets organisation har själva större ansvar över hemsidans 

skötsel och innehåll. Jag informerades av Växjö stadsbibliotek att kommunen fortfarande 

hade vissa saker att säga till om, exempelvis att den orange biblioteksfärgen skulle finnas 

kvar, men att det var en av de få saker som kommunen faktiskt krävde av den nya hemsidan. 

(Intervju.1) 

 

Den största förändringen med den nya hemsidan är marknadsföringen av utbudet på 

biblioteket, d.v.s. framförallt e-böcker och böcker, som man nu tagit till en helt ny nivå 

jämfört med tidigare. Mycket av det nya upplägget påminner faktiskt om bokförsäljningssajter 

såsom Adlibris och Bokus, där man blir tipsad om liknande böcker, kan läsa och själv skriva 

recensioner och samtidigt få en kort beskrivning av de flesta böckernas innehåll. 

5.4.1 Nielsens Usability attributes - Learnability 

 

Mycket av upplägget och strukturen som fanns på den gamla sidan finns fortfarande kvar i 

den nya. Uppdelningen av huvudmenyer är ganska snarlik, likaså innehållet under varje 

huvudmeny. Man har däremot lagt till lite mer information för varje sektion och strukturerat 

upp innehållet lite bättre med fler undersektioner och länkar, istället för bara en enda lång 

brödtext. Därför blir learnabilityn för den nya hemsidan något bättre, men heller inte 

överdrivet bättre än den gamla hemsidans. En anledning till att förändringen inte är större, är 
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troligen att man faktiskt redan hade kommit ganska långt med struktureringen av den gamla 

hemsidan.  

 

En ny länk på förstasidan som är speciellt bra är: Skaffa lånekort. Det liknar den variant som 

Stockholms stadsbibliotek förstasida också erbjuder, vilket gör att man som användare 

snabbare inbjuds och kan komma igång med att använda bibliotekets resurser. Detta gör 

säkert att många känner att det är lätt att komma igång, istället för att känna att det är en 

krånglig procedur att skaffa sig ett lånekort. Tidigare hade man också aktuella aktiviteter 

presenterade på förstasidan, men utan mer utförlig information om evenemanget. Nu finns 

istället aktuella evenemang mer utförligt presenterade i högerkolumnen under rubriken På 

gång, där man nu direkt kan se allt ifrån datum, klockslag och annan viktigt information om 

det aktuella evenemanget. Detta ökar också markant insynen i verksamheten och den utökade 

kontakten med användaren, genom att förenkla och mer synligt tillgängliggöra informationen 

på sidan. 

 

Det som framförallt har gjort insynen och även learnabilityn bättre, är den helt nya fliken i 

huvudmenyn som heter Mina sidor. Här kan man logga in och få tillgång till allt som tillhör 

ens eget konto, samlat behändigt på ett och samma ställe. Det handlar bl.a. om vilka böcker 

man lånat, förseningsavgifter (som man tydligen snart skall kunna betala hemifrån), 

reservationer, sparade sökningar, en minneslista för böcker som man vill komma ihåg och 

även Mina bidrag som visar vilka böcker man har recenserat. (Intervju.1) 

 

Böckerna som ju är bibliotekets främsta handelsvara, har nu marknadsförts på ett helt nytt sätt 

och direkt på förstasidan har man skapat en kolumn som heter Nytt på hyllan med nya böcker 

inom olika ämnen och även en flik som heter Nya böcker längre ner på sidan, där några 

utvalda böcker presenteras med bild. Tanken är säkert delvis att synliggöra utbudet, men 

samtidigt skapa en enklare navigering till just den sektion som innehåller alla olika böcker 

och boktips. Att strukturera upp innehållet är bra, men vill man få en användares oavbrutna 

uppmärksamhet, så handlar det precis som i all annan marknadsföring, att synliggöra 

materialet. 
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Bild 11. Ovan är en bild på bibliotekets förstasida (övre hälften) och här kan man bl.a. se 

flikarna ”Nytt på hyllorna” till vänster, ”På gång” till höger och de olika huvudflikarna i 

menyraden i orange färg i mitten.  

5.4.2 Nielsens Usability attributes - Memorability och Efficiency 

 

För den gamla sidan var det framförallt uppstruktureringen av informationen och innehållet i 

smarta menyer och sektioner som gjorde att memorabilityn och efficiencyn var väldigt bra. 

Eftersom man inte gjort några större justeringar med hänsyn till strukturering av menyer, men 

ändå förbättrat de olika sektionerna, så kan man säga att de båda attributen ändå har 

förbättrats något ytterligare. Effektiviteten, genom enklare tillgång till sina egna sidor och det 

nya utbudet av information om böcker, är kanske det som har haft störst positiv påverkan. Att 

marknadsföra och länka böckerna direkt på förstasidan gör också att man får ett mer positivt 

intryck av sidan, som gärna består. En mer stel presentation ger inte samma positiva påverkan 

på användaren och målet att få dem användaren att komma tillbaka till hemsidan vid 

återkommande tillfällen.  

5.4.3 Nielsens Usability attributes - Errors och Satisfaction 

 

För den gamla hemsidan var satisfactionen mycket god, p.g.a. att man lyckats skapa en sida 

som rymde alla de önskemål och förväntningar som man generellt hade på ett biblioteks 

hemsida. All nödvändig information om verksamheten fanns där och var dessutom presenterat 

på ett strukturerat och grafiskt tilltalande vis.  

 

Den nya hemsidan däremot, ger ett mycket mer komplett och heltäckande intryck där man 

verkligen lyckats få med alla aspekter av bibliotekets utbud, med utarbetat fokus på just 

böckernas roll och presentation. Sidan känns därför nu ännu mer anpassad till användaren, 

som nu mer aktivt kan ta del av bibliotekets utbud och t.o.m. recensera och jämföra olika 

böcker via hemsidan. Böckerna är bl.a. sorterade efter teman och författare och man får även 

aktiva tips på liknande böcker som kan intressera en. Att på detta sätt få ta del av 

verksamheten, har skapat en helt ny nivå av deltagande för användaren och man känner ännu 

mer att man kan interagera med biblioteket, vilket sannolik kommer generera en betydligt 

högre satisfaction än tidigare. 

 

För errors, så klagade jag tidigare på att man hade valt en för liten stil på många ställen, bl.a. 

på förstasidan för kontaktdelen och även att man saknade en vettig länkning till fjärrlån och 

inköpsförslag. Nu har man under den nya huvudfliken Tjänster mycket smartare samlat valen 

i undersektioner i vänsterkolumnen och man kan nu välja både Fjärrlån och Inköpsförslag 

bland valet av länkar. Detta istället för att tidigare behöva leta eller missa dem, för att de 

endast finns länkade till i minimal stil i mittenspalten bland all övrig text. Även de små 

osynliga och överflödiga länkarna överst i bild på förstasidan, som jag nämnde i analysen av 

den gamla sidan, har man nu också tagit bort. Att detta var bland det första jag kollade upp på 

den nya hemsidan var kanske inte någon större överraskning och visst hade man redigerat just 

de problem som jag tyckt varit mest framträdande med den gamla sidan, vilket var till min 

stora förtjusning och belåtenhet. 

5.4.4 Interaktionstyper - Instructing 

 

Instructingen för den nya hemsidan har också gjorts betydligt bättre. Genom fler 

huvudsektioner och betydligt fler smarta länkar och val under varje sektion ges mycket större 
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utrymme till att hitta den information som man faktiskt är ute efter. Ett stort antal länkar 

garanterar inte att man kan navigera sig fram till rätt ställe, men genom att samla de 

sammanrörande områdena under smarta huvudsektioner, så är det betydligt lättare att hitta dit 

man vill. Framförallt är det den helt nya sektionen Tjänster som har förbättrats, med fler och 

tydligare val, Tips, som nu är en helt omgjord och ger plats åt ett nytt och avancerat bok-sök 

och Mina sidor, med enkel tillgång till ens eget konto och alla viktiga användararuppgifter.  

 

Storleken på typsnittet som varit ett genomgående problem och ämne för kritik har inte 

förändrats speciellt mycket till den nya hemsidan. Storleken är överlag densamma, men 

samtidigt vet jag faktiskt vet inte huruvida man i praktiken skulle kunna skapa samma typ av 

struktur, med en något större storlek på texten. Kanske skulle en liten förstoring gå att 

genomföra i framtiden. De som idag redan har problem att läsa dagstidningar exempelvis, 

kommer inte få det enkelt med att kunna läsa vad som står på hemsidan och därför inte heller 

kunna navigera sig fram speciellt bra.  

5.4.5 Interaktionstyper - Exploring och Manipulating 

 

De navigeringsmöjligheter och manipuleringsmöjligheter som den gamla hemsidan hade, har 

nu tagits till en helt ny nivå med den nya hemsidan. Framförallt är det, som tidigare 

diskuterat, den förbättrade och mer smart samlade struktureringen av sektioner som gjort den 

nya hemsidan bättre och enklare att navigera. När det kommer till att skapa en manipulering 

av innehållet, så har man däremot tagit ett stort steg framåt tack vare den nya 

användarsektionen Mina sidor, där man tillåts att kontrollera all den information som rör ens 

eget konto.  

 

Det som däremot är den stora och nya förändringen med den nya hemsidan är 

tillgängliggörandet av böckerna. Nu kan man på ett helt annat sätt söka efter böcker, få 

överblick om vilka böcker som finns och samtidigt interagera med hemsidan genom att 

betygsätta böcker och skapa minneslistor för de böcker man vill komma ihåg. Böckerna är 

därtill sorterade efter olika teman/ämnesområden och även efter författare.  
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Bild 12. I den nya sökdatabasen för böcker kan man bl.a. göra saker som att:   

 

 Reservera. 

 Lägga böcker i minneslista.  

 Tipsa om böcker.  

 Se på vilka filialer som böckerna finns inne.  

 Se en kort biografi om författaren som är kopplad till författardatabasen ALEX. 

 Läsa en kort innehållsbeskrivning av boken. 

 Få tips om liknande titlar. 

 Se vilka andra typer av utgåvor som finns av boken, exempelvis ljudbok eller e-bok. 

 

Den nya hemsidans gränssnitt för tillgängliggörandet av bibliotekets utbud är alltså betydligt 

bättre än sin föregångare och användaren lockas på ett helt annat sätt att använda sig av 

bibliotekets hemsida och resurser. Genom att både inbjuda, tillgängligöra utbudet och 

engagera användaren, så har man vunnit mycket på att lägga mer resurser på en förbättrad 

hemsida och framförallt då marknadsföringen av böckerna. 

5.4.6 Statistiska användaruppgifter 

 

För Växjö stadsbiblioteks hemsida lyckades jag också få fram vissa användaruppgifter. Detta 

är de 10 första dagarna som hemsidan var öppen och tillgänglig för allmänheten och visar hur 

välbesökt sidan var under denna initiala period.  

 

Perioden för utdraget var 16 april - 25 april 2013. 

 

Unika besökare: 5103 

 

Besök: 7608 

 

Sidvisningar: 47103 

 

Sidvisningar förstasidan: 10 570 

 

Genomsnittlig längd besök: 05:18                                                                           (Intervju.1) 
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För den nya hemsidan kan man ganska snabbt konstatera att den genomsnittliga längden på 

besöken är betydligt bättre än den gamla hemsidans 01:18 min. Mycket beror säkert på 

nyfikenheten inför en ny hemsida och siffran kommer säkerligen gå ner framöver, men är 

ändå något anmärkningsvärt. Räknar man på antalet unika besökare så hittar man även här en 

ganska stor skillnad i resultatet. För den gamla sidan skulle en period på 10 dagar innebära ett 

snitt på ca 1875 användare för hemsidan. Det nya visar 5103 för samma period, vilket återigen 

kan sägas bero på hypen kring den nya hemsidan, som marknadsförts lokalt, både på webben 

och i tidningar. Samtidigt måste också erkänna den markanta skillnaden som det faktiskt är. 
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6. Summering av analysresultat 
 

Syftet med den här uppsatsen var att försöka kartlägga de mest centrala principerna för 

vetenskapen om usability, för att sedan applicera dem på några av dagens fysiskt existerande 

biblioteks respektive hemsidor. Tanken var att undersöka om och till vilken grad de olika 

biblioteken levde upp till principerna för usabilityvetenskapen. I min frågeställning ställde jag 

frågorna: 

 

 Vilka är de största problemen/fördelarna med hänsyn till användarvänlighet/usability i 

de svenska folkbibliotekens system?  

 Hur kan biblioteken förbättra de existerande systemen med hjälp av usabilityns 

principer? 

Det som framförallt var anmärkningsvärt, var hur pass mycket biblioteken faktiskt redan 

lyckats anamma mycket av usabilityns principer för sina olika hemsidor. När det kom till 

learnabilityn av de nya hemsidorna var den redan genomgående god. Man hittade för det 

mesta det man letade efter och det var dessutom lätt att förstå själva upplägget på hemsidorna. 

Genom den tydliga uppstruktureringen av menyer, med några utvalda huvudmenyer och 

undermenyer, hade man skapat en initial och grundläggande struktur av informationen och 

innehållet på sidan. Därmed hade man skapat en mer grundläggande och viktigt förutsättning 

för ett betydligt mer användarvänligt gränssnitt.  

 

Samtidigt var det något problematisk att samtliga sidor, men framförallt Växjö och 

Hässleholms stadsbiblioteks sidor, valt att använda sig av ett betydligt för litet typsnitt för sin 

text och menyer. Detta innebar att man delvis försämrat navigeringsmöjligheterna och 

helhetsöversikten, samt möjligheten för alla användare av olika förutsättningar att kunna 

hantera sidan. Ur ett användarperspektiv och för just folkbiblioteken är detta s.k. ett extra stort 

och anmärkningsvärt problem.  

 

P.g.a. de tydliga menyerna, presentationen av information i olika sektioner, blandat med en 

grafiskt tilltalande hemsida, så hade samtliga biblioteken trots allt bra grundförutsättningar för 

att skapa och behålla en god learnability. Samtidigt visade Stockholms stadsbibliotek hur man 

lyckats ta till vara på denna aspekt till det yttersta, med den absolut bästa kombinationen av 

uppstrukturering, väsentlig information på rätt ställe och en aktiv marknadsföring av utbudet 

eller böckerna. Man hade också en konsekvent användning av större stil på menyerna, vilket 

gjorde mycket för överblicken av sidans innehåll.  

 

Själva upplägget och inlärningsprocessen för hemsidorna påminner därför gärna om sättet 

man tar till sig information i böcker och andra texter, dvs. genom tydliga rubriker och 

underrubriker, som avslöjar stoffet av den kommande brödtextens innehåll.  

 

För memorabilityn och efficiencyns utveckling, var även här den nya strukturen central där 

huvudmenyerna kanske var viktigast för att lätt komma ihåg sidans upplägg och hur man 

skulle navigera sig fram vid återkommande besök. Man glömmer gärna en sidas upplägg från 

besök till besök, men menyraden garanterade att den processen underlättades något. På 

samma sätt bidrog detta till en effektivitet i informationssökningen, som exponentiellt ökade 

ju bättre upplägg och struktur på informationen en hemsida hade. Växjö och Stockholms 

bibliotek hade här överlag en mycket god struktur, medan Hässleholms bibliotek saknade lite 

av denna mer genomgående och mer utarbetade struktur. Samtidigt hade Hässleholm inte 
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negligerat aspekten, utan åtminstone försökt att strukturera upp sidan efter en liknande mall 

och med vissa goda grundläggande förutsättningar.  

 

Det som också påverkat memorabilityn är den grafiska presentationen med bilder och menyer, 

som påverkar hur man kommer ihåg en sida från gång till gång. Oftast var det genom den 

visuellt tilltalande presentationen av aktiviteter och boktips som man lyckades att göra 

bibliotekets utbud attraktivt och hemsidan ännu mer relevant för verksamheten ur en 

marknadsföringssynpunkt. Det kan därmed också konstateras att just effektiviteten kommer 

först när man lyckats bemästra kombinationen av struktur och relevant innehåll, för att skapa 

en sida som verkligen ”flyter på”. 

 

Usability attributet Errors var inte den mest framträdande aspekten för undersökningen och 

efter flertalet genomgångar av hemsidorna var antalet fel faktiskt förvånansvärt få. Några 

länkar felade och strukturen brast på vissa ställen, men överlag var de större felen väldigt få 

till antalet. Mindre fel fanns det visserligen, men det är sådant som man hela tiden kan 

förbättra, genom exempelvis en iterative approach med cykliska tester och testgrupper. På det 

sättet är det lätt att hålla sidan uppdaterad och eliminera fel allt eftersom.  

 

Är memorabilityn och learnabilityn god, är det också en ganska stor chans att även 

satisfactionen är god, men kanske inte en självklarhet. Satisfactionen hänger snarare på att 

innehållet på sidan är relevant och attraktivt presenterat och inte bara hur ”väloljad” en 

hemsida är. Det som trots allt gav en ganska hög satisfaction var att man konsekvent på de 

olika sidorna lätt kunde hitta till den mest väsentliga informationen om bibliotekets 

verksamhet och webbsidans funktioner. Funktionalitet, väsentlig information och en grafiskt 

tilltalande hemsida som är enkel att använda, har därför större chans att göra användaren nöjd.  

 

Mest framträdande var kanske därför också förlusten av den mer instruerande hemsidan. Förr 

hängde det mycket på användaren att själv skulle ha tillräckligt med system- och 

informationssökarkompetens för att hantera en mer invecklad hemsida, men idag har det tack 

vare det nya och mer lätthanterliga gränssnittet inneburit att betydligt fler får möjligheten att 

använda sig av bibliotekens hemsidor. Att på detta vis överlämna ansvaret till biblioteken att 

bli mer användarvänliga, var troligen ett näst intill ett vitalt steg för att garantera att så många 

som möjligt kommer kunna använda bibliotekets tjänster i dagens läge och i framtiden.  

 

Att numera kunna manipulera, eller åtminstone få känslan av att man kan interagera och 

påverka de olika hemsidornas innehåll, är också en bidragande faktor till att sidorna blivit mer 

användarvänliga och lättare att relatera till. I de äldre och stelare systemen blev man som 

användare nästan direkt avskräckt över all text och mekaniska menyer. Med mer grafiskt och 

manipulerbart gränssnitt för menyer, sektioner och bilder som används som genvägar, har 

man idag istället möjlighet att själv styra sin navigering genom bara några enkla musklick. 

Detta är en aspekt som samtliga tre biblioteks hemsidor har tagit tillvara på. Just 

tillgängliggörandet av information om bibliotekets verksamhet och utbud var kanske det mest 

centrala för att göra bibliotekens sidor med användarvänliga. Blandat med den grafiska 

presentationen av bilder och menyer och de tydliga och kortfattade textsektionerna, så hade 

man överlag en mycket visuellt tilltalande och funktionellt fungerade hemsida. 

 
Det kanske allra viktigaste inslaget, som kan ses som en produkt av att alla andra aspekter 

fungerar, är exploringen eller navigeringen av hemsidan. För samtliga hemsidor, med ett litet 

undantag för Hässleholms bibliotek, var det kanske faktiskt också navigeringen som var det 

genomgående bästa med hemsidorna. Det var helt enkelt lätt att navigera sig fram till all den 
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västenligaste informationen om biblioteket. Vill man börja med att förbättra en aspekt, är det 

kanske just navigeringen av sidan som man vill titta på, som till stora delar också är beroende 

av struktureringen av sidans innehåll. När den väl börjar flyta på, är det lättare att efterhand 

fylla på med mer information och text om bibliotekets verksamhet. För Hässleholms bibliotek 

som redan har en relativt fungerande struktur, men för lite information, skulle detta kanske 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt. 

 

Växjö stadsbiblioteks nya hemsida visade sedan att det fortfarande fanns några aspekter av 

strukturen som kunde förbättras, men framförallt var det just bokförmedlarsektionen som var 

det mest framträdande nya inslaget. Här visade man upp ett nytt och imponerande gränssnitt 

som direkt var anpassad för att utöka användarvänligheten för hemsidan. Gränssnittet för det 

nya bok-söket hade mycket att erbjuda och som användare fick man en hel annan möjlighet 

att interagera med bibliotekets hemsida och därigenom hela bibliotekets verksamhet.  

 

Så hur stod sig då Växjö stadsbiblioteks nya hemsida mot Stockholms stadsbibliotek erkänt 

avancerade hemsida? Mycket av det som var sämre med den gamla hemsidan, hade man rättat 

till med den nya hemsidan och sektioner för bok-sök var så pass bra att den faktiskt kunde 

konkurera jämnt med Stockholms motsvarighet. Samtidigt hade Växjö också en ny förstasida 

som tagit vara på mycket av den positiva exponering av böcker som Stockholms förstasida 

redan hade.  

 

Mycket av det nya gränssnittet Arena 2.0 påminde faktiskt på flera plan om Stockholms 

stadsbiblioteks egen variant, som de själva utvecklat. Även om Stockholms själva hävdar att 

deras variant skulle vara överlägsen, märks faktiskt väldigt liten skillnad mellan hur de två 

varianterna opererar och ser ut. De har båda ungefär samma valmöjligheter och strukturering 

och även om den grafiska presentationen skiljer sig något, spelar det inte någon större roll för 

själva sökprocessen och upplevelsen, som genererar ett ganska så likvärdigt resultat. 

 

Det viktigaste var kanske dock att båda varianterna var likvärdigt bra och inte tvärtom.  

 

P.g.a. dess relativt korta existens är det svårt att avgöra hur pass lyckad den nya satsningen 

kommer att vara för Växjö, men statistiken för den nya hemsidan visade att marknadsföringen 

av hemsidan åtminstone fungerat och att innehållet på hemsidan var så pass intressant att den 

genomsnittliga besökstiden var hela 4 min mer än tidigare, under den nya mätningen. 

 

Stockholms stadsbibliotek placerade sig mittemellan denna statistik, med sina 03.49 för 

genomsnittlig besökstid, vilket kan sägas vara ett positivt resultat med tanke på de hela 

806 237 unika personerna som besökte bibliotekets hemsida under en 4-månaders period. 

Detta att jämföras med Växjö stadsbibliotek 19689 för en 3.5 månad period.  

 

Statistiken för Hässleholms stadsbibliotek blir lite svårare att jämföra med de andra p.g.a. det 

bristfälliga materialet, men man kan konstatera att antalet sidvisningar på förstasidan för en 1-

års period (2012) 30938, kan jämföras med Växjö stadsbiblioteks 23 592 för en 4- månaders 

period,(vilket skulle bli ca 70 000 för en likvärdig 1-års period). Det intressantaste här var 

dock kanske inte själva siffrorna, utan den markanta nedgången mellan åren för Hässleholms 

stadsbibliotek och hur man bara åren 2011-2012 gick ifrån hela 49100 användare till 30938 

användare. Tittar man då istället på grafen över Stockholms stadsbiblioteks under en 4-

månaders period, så ser man ett ganska rakt streck, d.v.s. ett ganska jämnt flöde av besökare 

från månad till månad. 
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7. Diskussion av analysresultat 
 

Genom att läsa brett och mycket om usabilityforskningen lyckades jag skapa mig en ganska 

bra bild av budskapet och innehållet för usabilityvetenskapen. Jag försökte därefter att 

summera de mest centrala principerna för vetenskapen i avsnittet för teoretiska 

utgångspunkter. Att kartlägga usabilityns centrala teorier var däremot inte helt enkelt, men jag 

tycker ändå att summeringen någorlunda korrekt återger de viktigaste delarna av usabilityns 

teori och principer. Det som med övervägande marginal var mest återkommande i de olika 

källorna var Jakob Nielsens teorier, som jag därför valde att använda som en av 

huvudutgångspunkterna för den här uppsatsen. 

 

Även om det finns många tvivel idag kring usabilityn som vetenskap och disciplin, så blir det 

ganska snabbt uppenbart hur stor potential fältet har för att förbättra de nuvarande 

informationsstrukturerna för biblioteken. Genom sina heltäckande och grundliga principer för 

hur man skall konsturera ett mer användarvänligt system, så kommer sannolikt usabilityn ha 

en given plats i bibliotekens verksamhet framöver och i målet att skapa en bättre kontakt med 

användaren.  

 

Efter att översiktligt ha undersökt de tre biblioteken som valts ut till undersökningen fick jag 

ganska snabbt en bild av hur dagens biblioteks moderna hemsidor står sig mot övriga 

moderna hemsidor på nätet och även till vilken grad man har valt att anamma usabilityns 

principer för att skapa mer användarvänliga system. Svårigheten, insåg jag direkt, var att hitta 

större brister i bibliotekens hemsidor. De nu mer moderna hemsidorna för biblioteken är inte 

alls som jag en gång minns att de var, som stela och statiska, utan hade snarare närmat sig de 

mer moderna hemsidorna som vi idag är vana vid att se på nätet.  

 

Problemet med storleken av typsnitt, kan ses som en uppenbar brist eller fel, som nämndes 

upprepade gånger i texten. Det kanske inte ses som ett problem av alla och för de som är vana 

vid att läsa tidningar, böcker och text med litet typsnitt, anser kanske att det inte är något att 

hänga upp sig på. Att läsa liten text på en datorskärm är däremot en helt annan sak, även för 

användare utan några som helst synproblem. Samtidigt tror jag det är viktigt att belysa just 

sådana här kanske mindre uppenbara aspekter, för att inse att allt kanske inte givetvis är fullt 

så normalt eller välanpassat som det borde vara. Skulle jag förbise att ifrågasätta eller 

utelämna sådana aspekter, så tappar man lite bort själva idén med usability och dess 

helomfattande kritiska förhållningssätt. Målet är att förbättra samtliga aspekter av ett system, 

för att i slutändan kunna skapa en utökad kontakt med användaren på biblioteket. 

 

Efter att tagit del av bibliotekens utveckling under min tid på programmet för Biblioteks- och 

Informationsvetenskap, så var jag väl medveten om de nya moderniseringarna i sektorn och 

hur man idag mer aktivt satsar resurser på att göra biblioteken och dess tjänster mer 

användarvänliga. Därför visste jag vilket arbete som nu ligger bakom de nya hemsidorna, men 

jag blev samtidigt ändå förvånad över hur snabb utveckling varit och till den höga grad som 

de nya hemsidorna verkligen förbättrats med hänsyn till usability.  

 

Bibliotek såsom Växjö och Stockholms bibliotek, som har sina egna hemsidor, kan sannolikt 

alltid få plats med betydligt mer information på hemsidan jämfört med Hässleholms bibliotek 

och andra bibliotek på mindre orter med kommunens hemsida som hemmavist. Det känns 

kanske inte riktigt rättvist, men antalet bibliotek som har en helt egen sida är idag faktiskt 

fortfarande ganska ovanligt i Sverige. Fast det är kanske just på det här området som mycket 
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av arbetet kring usability måste genomföras. På de mindre biblioteken, med mer begränsade 

resurser.  

 

De större städerna har ofta en egen sida, men samtidigt har man i regel också betydligt större 

resurser att förfoga över och sedan nyligen har många bibliotek såsom Växjö stadsbibliotek 

hela mediegrupper i personalen som ägnar sig åt den sidan av verksamheten. Det kan ju ses 

som en riktig lyx för de mindre biblioteken, men samtidigt sätter man en standard för hur de 

nya hemsidorna kan se ut och inspirerar förhoppningsvis även de mindre biblioteken och 

kommunerna att förbättra sina hemsidor för att hänga med i utvecklingen och göra sin 

verksamhet mer attraktiv och tillgänglig.  

 

Efter att slutligen ha undersökt de olika bibliotekens hemsidor med hänsyn till 

usabilityforskningens principer så var det lätt att se vilka områden som man framförallt har 

valt att förbättra, nämligen strukturen på innehållet och den grafiska presentationen. 

Anledningen till att navigeringen går så smidigt, det är lätt att förstå sidan och att det är 

smidigt att hitta sin information, har framförallt dessa två aspekter att tacka. Kontakten med 

användaren kommer därför sannolikt att stärkas om man lyckas skapa och uppehålla mer 

användarvänliga hemsidor, där användarna kan känna sig mer delaktiga i verksamheten och 

kontakten med biblioteket. Att nu kunna ta del av aktuella aktiviteter och boktips direkt från 

hemsidan, måste bara det ses som ett stort steg framåt.  

 

Statistiken visade slutligen också att det lönar sig att kunna presentera en attraktiv hemsida. 

Växjö fick ett ökat besöksantal och Stockholm kunde behålla sitt stora antal p.g.a. ett mer 

aktivt uppehälle av hemsidan, medan Hässleholms bibliotek föll efter och förlorade 

användare, vilket kanske till stor del kunde skyllas på hemsidans bristfälliga design, istället 

för en negativ produkt av en ny samhällstrend där information nu istället gärna tas in via 

datorn och hemmets trygga vrå. 
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8. Slutsats 
 

Trots att man har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av de nya systemen, så finns det 

fortfarande mycket som går att förbättra. Eftersom systemen är så pass nya, kommer det också 

att ta ett tag innan man kan fullt kan utvärdera hur pass effektiva de nya hemsidornas 

utformning faktiskt var. Processen att göra sidorna mer användarvänliga och designade efter 

usabilityns principer om användarvänlighet är centralt och etablerat, men det finns fortfarande 

flera saker som kan förbättras framöver. Nielsens metoder och de övriga principer för 

usabilityn visar just på den enorma potential till förbättring som finns av de moderna 

systemen, genom att verkligen kartlägga varje liten aspekt och konsekvens av en hemsidas 

utformning.  

 

Gapet i användarvänlighet från de gamla hemsidorna till de nya var relativt stort med hänsyn 

till användarvänlighet och mycket hände på en relativt kort tid. Därför är det nu också viktigt 

att inte bara nöja sig med de snabbt och radikalt förbättrade hemsidorna och systemen, utan 

istället vara tålmodig och kontinuerligt eftersträva en ständig förbättring av de nuvarande 

systemen. Tack vare usabilityns principer har man nu tillgång till ett ovärderligt verktyg för 

att förbättra de nuvarande systemen och hålla dem relevanta i framtiden.  

 

Med hjälp av Jakob Nielsens usability attributes, kunde jag visa på de styrkor och svagheter 

som respektive biblioteks sida hade och vilka aspekter som var de mest framträdande. 

Struktureringen av sidans innehåll, med huvudsektioner, undersektioner och relevant 

information på rätt plats, var nyckeln till att skapa en genomgående bra hemsida som var lätt 

att navigera och att komma ihåg. Med en anpassad grafisk och visuell formgivning och ett 

fokus på tillgängliggörandet av information för användaren, så når bibliotekens nya hemsidor 

till en helt ny nivå i kommunikationen med användaren.  

 

Usability och användarvänlighet bygger på att skapa system som är lätta för alla att använda 

och inte bara en utvald skara användare med en specialiserad kompetens. Detta har samtliga 

tre biblioteken på olika plan uppnått, genom att framförallt sätta användarens intressen i fokus 

och skapat hemsidor som vänder sig till en så stor och bred målgrupp som möjligt.  

 

Att titta på olika biblioteks hemsidor genom usabilityns ögon, hjälper verkligen att se helheten 

av en hemsidas potential för användarvänlighet. Att fortsätta jobba för mer användarvänliga 

sidor är en viktig insikt och lärdom för biblioteken för att de skall kunna hävda sig i 

informationssamhället framöver och därigenom skapa en utökad kontakt med sina användare. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med den här uppsatsen var att kartlägga usabilityforskningens mest centrala principer, 

för att sedan applicera dem på några av dagens biblioteks nuvarande hemsidor. Målet för 

själva undersökningen var att i slutändan kunna konstatera huruvida de olika bibliotekens 

hemsidor verkligen levde upp till kraven från usabilityns principer. För att komma igång var 

jag först tvungen att sammanställa de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för usabilityn 

som vetenskap. I denna process skapade jag mig en bättre bild av fenomenet usability och 

vilket potentiellt användningsområde usabilityn hade för dagens existerande biblioteks olika 

system och hemsidor. Därefter kunde jag med större klarhet, riktning och med adekvat 

underlag, undersöka hur de olika bibliotekens hemsidor skulle analyseras.  

 

För varje bibliotekeks hemsida gick jag noga igenom innehållet och tog enskild statistik för 

varje bibliotek, som sedan kunde jämföras biblioteken emellan. Med hjälp av den teoretiska 

grunden för usability som vetenskap, kunde jag med därefter utvärdera och sammanställa 

informationen, som fick avgöra huruvida bibliotekens hemsidor verkligen levde upp till 

usabilityns olika kriterier och krav för användarvänlighet.   

 

De tre biblioteken som valdes till undersökningen Växjö Stadsbibliotek, Hässleholms 

stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek, visade upp många gemensamma attribut i 

undersökningen, men också flera saker som markant skiljde de olika hemsidorna åt. I struktur, 

presentation och relevant och brett innehåll så var Stockholms hemsida den nästan överlägset 

bästa. Växjö stadsbibliotek äldre hemsida hamnade inte jättelångt efter i sin goda struktur, 

men saknade mycket av den utförliga exponeringen av böckerna som Stockholms hemsida 

hade. Hässleholms bibliotek kom som mindre bibliotek nästan väntat sist och kom inte i 

närheten de båda andra vad gällde bra innehåll på hemsidan, men hade trots allt en god 

grundstrukturering av informationen på hemsidan.  

 

Växjö stadsbiblioteks nya hemsida visade sig inte ha ändrats speciellt mycket med hänsyn till 

struktureringen av innehållet, men man kunde nu också presentera en uppgradering av 

presentationen av själva utbudet. Det nya gränssnittet för bok-sök påminde mycket om 

Stockholms hemsidas variant och det var faktiskt mycket lite som skiljde de båda åt. Det som 

Växjö saknade i sin gamla hemsida, kom nu istället att utnyttjas för att stärka den nya 

hemsidan.  

 

För att skapa en god användarvänlighet så visade det sig att man behöver flera ingredienser 

som alla måste fungera tillsammans. Genom att använda Jakob Nielsens Usability attributes 

kunde jag konstatera huruvida de olika hemsidorna bl.a. var lätta att komma ihåg, enkla att 

lära sig, enkla att navigera, hur många fel som fanns, effektivitetet av sidan och huruvida man 

var nöjd med hemsidan som helhet. Överlag visade det sig att dessa olika kriterier var starkt 

sammanlänkade, men att det framförallt var viktigt med en tydlig struktur av hemsidans 

innehåll som kunde styra upp informationen på hemsidan. Då var det sedan enklare att 

navigera sig fram, enklare att lära sig hemsidan och även korrigera de andra attributen. Med 

ett grundgränssnitt för sidans strukturering kunde man alltså lättare fylla på med information 

efterhand och uppehålla en bättre översikt av sidans innehåll.  

 

Genom att kunna ta del av verklig och aktuell statistik över användningen av de olika 

bibliotekens hemsidor, kunde jag också hitta kopplingar mellan hemsidans utformning och 

antalet användare som besökte hemsidan. Hässleholms bibliotek som inte lika aktivt har 
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uppdaterat sin hemsida till att följa samhällets utveckling, hade tappat i användare. Växjö 

stadsbibliotek upplevde en markant ökning av användare med sin nya hemsida, medan 

Stockholms stadsbibliotek har kunnat generera en ihållande besökskvot för sin hemsida 

genom att ständigt hålla sig uppdaterade med det nyaste gränssnittet och kontinuerlig 

utvärdering av hemsidan. 

 

De olika biblioteken levde alltså upp till usabilityns principer till olika grader, varav 

Stockholms stadsbibliotek låg i framkant och där Växjö stadsbiblioteks nya sida kom att 

kunna konkurera på ett mer jämnt plan med Stockholms hemsida, än sin mer begränsade 

föregångare. Hässleholms bibliotek var tyvärr en ganska lång bit bakom de övriga två och har 

mycket att jobba på om man vill närma sig de andra. Framförallt kan det dock sägas att 

strukturen trots allt vare genomgående god för samtliga bibliotek, medan innehållet varierade 

något i kvalitet. 

 

Det visade sig alltså i slutändan att det lönar sig för biblioteken och deras system, att hålla sig 

uppdaterade och följa med i utvecklingen för att hålla sig relevanta på 

informationsförmedlarscenen i samhället. Så länge man gör det, kommer användare att 

fortsatt vilja utnyttja deras tjänster. En nyckel till denna framgång är att kontinuerligt fortsätta 

jobba för en ökad usability för bibliotekens olika system. 
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