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1 Inledning 

Tillgänglighet är ett centralt och viktigt begrepp i bibliotekens verksamhet. I 
och med att datorerna fick en allt mer central roll i samhället, och Internet 
vände upp och ner på förhållningspunkter som tid och rum, har begreppet 
tillgänglighet fått en ny innebörd. Människor kan idag ”besöka” och få tillgång 
till en stor del av bibliotekens resurser och service trots att det fysiska 
biblioteket är stängt. Det är bibliotekens webbplatser som gör detta möjligt.     
När antalet elektroniska resurser såsom databaser och elektroniska tidskrifter 
ökar blir det naturligt att tillhandahålla dessa resurser på bibliotekets 
webbplats, men utmaningen blir att tillgängliggöra denna enorma mängd 
information på ett okonstlat och för användarna begripligt sätt (Norlin & 
Winters 2002, s. viii ff). 

Uppsala universitetsbibliotek är ett mycket omfattande bibliotek, bestående 
av ett flertal enhetsbibliotek, och är ansvarsbibliotek för humaniora och 
geovetenskap, vilket innebär att det har ett nationellt ansvar att analysera, 
effektivisera och utveckla informationsförsörjningen inom dessa 
ämnesområden, samt marknadsföra denna service och dessa resurser (BIBSAM 
2005-12-07). Bibliotekets webbplats blir ett viktigt forum för utförandet av 
detta uppdrag och det är då viktigt att den kan presentera och tillgängliggöra 
denna service och dessa resurser på ett användbart sätt för webbplatsens 
besökare. Att undersöka hur användbar webbplatsen är kan svara på hur 
webbplatsen bör utformas för att göra besöket på webbplatsen angenämt och 
okomplicerat för användarna (Norlin & Winters 2002, s. viii).  

Mitt intresse för att undersöka Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 
väcktes när jag praktiserade på universitetsbiblioteket och där 
uppmärksammade att vissa användare hade svårt att navigera på webbplatsen 
och hitta det de letade efter, det gjorde mig intresserad av att djupare undersöka 
hur användare upplever webbplatsen. Den här uppsatsen avser därmed att 
undersöka Uppsala universitetsbiblioteks webbplats utifrån användarnas 
perspektiv. 
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1.1 Syften och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats utifrån användarnas perspektiv. Syftet är tänkt att uppnås genom att 
intervjua användare om hur de upplever och använder webbplatsen och sedan 
diskutera det som framkommer under intervjuerna utifrån olika principer för 
användbarhet och webbplatsers utformning. Undersökningens övergripande 
frågeställning är:   

 Hur användbar är Uppsala universitetsbiblioteks webbplats?  

Beroende på vad svaret på den frågan blir kan eventuella förslag till 
förbättringar på webbplatsen presenteras i slutet av uppsatsen. För att ta reda 
på hur användbar webbplatsen är kommer undersökningen att utgå ifrån dessa 
frågeställningar: 

 I vilka olika syften besöker användarna webbplatsen? 

 Hur upplever användarna webbplatsens innehåll, navigation och layout? 

 Kan någonting förbättras på webbplatsen utifrån användarnas perspektiv? 

1.1.1 Avgränsningar 
Uppsala universitetsbibliotek har en stor grupp användare av olika slag. Det 
skulle vara intressant att undersöka denna grupp av användare i vid 
bemärkelse, men det ryms tyvärr inte inom ramen för denna uppsats. Den här 
undersökningen väljer därför att begränsa användargruppen till att gälla 
studenter vid Uppsala universitet som läser på A- B- C- eller D-nivå. Den 
typen av användare är intressanta att undersöka eftersom de troligen besöker 
universitetsbibliotekets webbplats åtminstone några gånger under sin 
studieperiod för att gå till den webbaserade bibliotekskatalogen och söka efter 
kurslitteratur, leta efter användbara databaser inför uppsatsskrivande, läsa om 
låneregler eller dylikt. Jag tror att doktorander, forskare och lärare redan är så 
bekanta med bibliotekets webbplats och vet hur de ska hitta till ”sina” 
tidskrifter, databaser och länklistor att de har blivit lite ”blinda” för hur den 
faktiskt ser ut och är uppbyggd. I den här studien är jag intresserad av att 
undersöka hur användbar webbplatsen är för användare som har ett bredare 
informationsbehov och ännu inte har blivit alltför ”blinda” och bekanta med 
webbplatsen. 

Eftersom Uppsala universitetsbibliotek är ansvarsbibliotek för humaniora 
och geovetenskap är det intressant att undersöka hur studenter inom dessa 
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ämnesområden använder och uppfattar webbplatsen, eftersom den är ett viktigt 
forum för bibliotekets nationella ansvar att marknadsföra och tillhandahålla 
resurser och service inom dessa ämnesområden, och därmed bör vara så 
användarvänlig som möjligt. För att begränsa uppsatsen ytterligare väljer jag 
att enbart undersöka studenter som läser humaniora och inte geovetenskap av 
den anledningen att enbart humaniora innefattar så pass många olika ämnen 
och kurser att denna studentgrupp väl kan utgöra undersökningsunderlag för 
uppsatsen. Det här innebär således att resultatet av undersökningen begränsas 
till att enbart gälla de studenter inom humaniora som jag väljer att intervjua. 

Den här undersökningen avser enbart att undersöka studenter som läser vid 
campus och inte på distans, av den praktiska anledningen att det blir svårare att 
träffa distansstudenterna för en intervju eftersom de kan befinna sig varstans i 
världen. Att undersöka hur studenter med fysiska handikapp, lässvårigheter 
eller liknande skulle vara intressant, men ryms tyvärr inte inom ramen för den 
här uppsatsen.      

En del av länkarna på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats leder till 
resurser som universitetsbiblioteket inte ansvarar för, som till exempel Libris, 
databaser inom olika ämnesområden, ämnesportaler och så vidare. Dessa 
externa resurser kommer inte undersökas i sig, utan den här studien avser 
enbart att undersöka hur användare upplever dessa länkars existens, utformning 
och placering på webbplatsen. Likaså kommer inte Uppsala 
universitetsbiblioteks egna webbaserade katalog, Disa, att utforskas närmare än 
som en resurs och länk som tillgängliggörs på webbplatsen, eftersom det skulle 
utgöra en hel undersökning i sig. 

1.2 Min egen förförståelse 
Jag har under en kort period arbetat vid Uppsala universitetsbiblioteket och 
använder bibliotekets webbplats i arbetet. Det är inte ovanligt att studenter 
frågar mig om vissa resurser finns tillgängliga på webbplatsen och i sådana fall 
var de finns, vilket får mig att tro att webbplatsen inte är optimalt utformad ur 
studenternas perspektiv. Jag är även student själv och använder då webbplatsen 
för att gå till bibliotekets webbaserade katalog, söka efter databaser som är 
relevanta för mitt ämnesområde och så vidare. Att jag själv är student bidrar till 
att jag lätt kan se saker ur studenternas perspektiv, men i och med att jag är så 
bekant med webbplatsen kan det bidra till att jag blir blind inför den och inte 
uppmärksammar, eller till fullo förstår, alla aspekter som uppkommer under 
intervjuerna med användare.   
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1.3 Litteraturanskaffning 
För att hitta litteratur som är relevant för mitt uppsatsområde har jag bland 
annat sökt i Uppsala universitetsbiblioteks katalog Disa, i Libris, i databasen 
Lisa, biblioteksutbildningarnas uppsatsdatabaser och uppsatslistor samt i 
Google scholar. Söktermer som jag främst har använt är usability, 
användbarhet, web sites, webbplatser, library web sites, human-computer 
interaction, människa-datorinteraktion, användarvänlighet och kombinationer 
av dessa begrepp. Utifrån källförteckningen i den litteratur jag fann hittade jag 
fler relevanta källor. Min avsikt är att använda mig av litteratur som inte hunnit 
få alltför många år på nacken, eftersom tekniken och därmed forskningen kring 
Internet och webbplatser utvecklas och förändras så snabbt.  

Den litteratur som jag refererar till i uppsatsen är till stor del amerikansk, 
vilket dels kan bero på att forskning om webbplatser till stor del bedrivs i USA, 
men även att de databaser jag sökte i och de söktermer jag använde främst 
genererar amerikansk litteratur. Den webbplats jag avser att undersöka är 
svensk, men jag anser att den amerikanska forskningen och litteraturen är 
tillämpbar i den här undersökningen eftersom både Sverige och USA är 
västerländska kulturer och därmed inte bör skilja sig åt i så stor utsträckning då 
det handlar om utformning, användning och upplevelser av webbplatser.  
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2 Forskningsöversikt 

Det finns en stor mängd litteratur om hur man designar en bra webbplats och 
denna litteratur baseras i somliga fall mycket på författarens egna tycke och 
smak, men det finns även litteratur som bygger på forskning som har undersökt 
människors användning och uppfattning av webbplatser och datorsystem. 
Denna typ av forskning bedrivs till stor del inom ett forskningsområde som 
kallas människa-datorinteraktion (MDI), eller human-computer interaction 
(HCI), och beskrivs närmare nedan. 

2.1 Människa-datorinteraktion 
I slutet av 1970-talet och början på 1980-talet började kognitiv psykologi bli 
ett stort forskningsfält och i samband med detta ”föddes” även människa-
datorinteraktion som forskningsfält, och är därmed ett relativt ungt sådant. I 
början av 1980-talet började användargränssnitten undersökas separat från de 
bakomliggande tekniska funktionerna och utifrån forskning och teorier inom 
kognitiv psykologi, som bland annat behandlar människans perception, minne, 
inlärning, problemlösning och mentala modeller, började slutsatser dras om hur 
man kan utforma bra användargränssnitt (McCracken & Wolfe 2004, s. 31). I 
slutet av 1990-talet, när Internet blivit ett allt starkare och viktigare medium för 
att hitta och nå ut med information, blev forskningen om utformningen av 
webbplatser central inom MDI (Badre 2002, s. 4 ff).    

SIGCHI, eller Special Interest Group on Computer-Human Interaction, 
definierar begreppet human-computer interaction såhär: 

Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and 
implementation of interactive computing systems for human use and with the study of 
major phenomena surrounding them. (Hewett m.fl., http://sigchi.org/cdg/cdg2.html#2_1 
2006-03-06) 

Med “interactive computing systems” menas exempelvis en persondator som 
man kan besöka webbsidor på (McCracken & Wolfe 2004, s. 4).  
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Inom fältet människa-datorinteraktion står användaren i centrum och man 
arbetar för att utforska datoranvändares beteende, psykologiska förutsättningar 
och behov samt att förmedla dessa till dem som designar och utvecklar 
användargränssnitten. Målet med forskningen inom MDI är således 
användbarhet, vilket innebär att användarnas möte med datorsystemet eller 
webbplatsen ska vara så framgångsrikt, effektivt och angenämt som möjligt 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 4). En närmare redogörelse för begreppet 
användbarhet görs i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”.  

2.1.1 Användbarhetsundersökningar 
Jakob Nielsen är en erkänd auktoritet inom området användbarhet (Badre 2004, 
s. 106; Rosenfield & Morville 2002, s. 438). Han har en doktorsexamen i 
användargränssnittsdesign och datorvetenskap vid Danmarks tekniska 
universitet och han lång erfarenhet av att utveckla principer och riktlinjer för 
hur webbsidor och webbplatser bör utformas för att vara användbara (Nielsen, 
http://www.useit.com/jakob, 2006-01-21). Dessa principer och riktlinjer 
baserar han på observationer som han har gjort vid så kallade 
användbarhetsundersökningar (usabiblity tests), som han har genomfört med 
ett stort antal användare och på ett stort antal webbplatser (Nielsen 2000, s. 
14). 

Det är inte enbart Jakob Nielsen som genomför 
användbarhetsundersökningar utan det finns många studier där användbarheten 
på olika typer av webbplatser undersöks, men det finns betydligt färre 
undersökningar av biblioteks webbplatser, dessa undersökningar har dessutom 
i stor utsträckning genomförts i USA och utforskar då främst amerikanska 
universitets- och collegebiblioteks webbplatser. Exempelvis undersökte 
McGillis och Toms (2001) hur användbar webbplatsen, för 
universitetsbiblioteket vid The Memorial University of Newfoundland, var för 
universitetets personal och studenter. Undersökningen kom fram till att det 
främsta användbarhetsproblemet var att webbplatsen inte speglade 
studenternas syn på webbplatsens innehåll, utan att den istället speglade 
bibliotekets traditionella sätt att strukturera information på i det fysiska 
biblioteket (McGillis & Toms 2001, s. 66). 

Exempel på andra undersökningar av användbarheten på biblioteks 
webbplatser är Cobus, Dent och Ondruseks (2005) undersökning av 
webbplatsen för Hunter College Library i New York och Callicotts (2002) 
undersökning av hur användbar webbplatsen för biblioteket vid Long Island 
University är för universitetets studenter. Ytterligare 
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användbarhetsundersökningar som kan nämnas är McMullens (2001) 
undersökning av Roger Williams universitetsbiblioteks webbplats på Rhode 
Island, Augustine och Greenes (2002) undersökning av webbplatsen för 
biblioteket vid The University of Illinois i Chicago samt Battleson, Booth och 
Weintrop (2001), som även de undersöker hur användbar ett amerikanskt 
universitetsbiblioteks webbplats är för universitetets studenter, i detta fall 
Buffalos universitetsbiblioteks webbplats.  

Det skulle bli alltför omfattande att redogöra för vad var och en av dessa 
undersökningar kom fram till i detalj, men det finns några gemensamma 
nämnare för dem. Ett användbarhetsproblem som samtliga av dessa 
undersökningar kom fram till var att studenterna inte kände sig bekanta med 
terminologin som användes för att beskriva vissa resurser eller service som 
tillgängliggörs på webbplatserna, vilket bidrog till att de inte förstod allting 
som de kunde göra och få tillgång till på webbplatserna. Samtliga av dessa 
undersökningar påpekar därmed vikten av att inte utforma länkar och text med 
traditionella ”biblioteksord” som ställer sig i vägen för användares förståelse 
av webbplatsens innehåll. De påpekar dessutom vikten av att undersöka 
användbarheten på biblioteks webbplatser för att kunna uppmärksamma sådana 
här och andra problem, som användare kan ha med webbplatsen, och vad som 
kan göras för att undvika dessa problem.       

De användbarhetsundersökningar som jag refererar till ovan analyserar i 
stor utsträckning webbplatsernas användbarhet i kvantitativa termer, som 
exempelvis hur lång tid användare tar på sig för att lösa en specifik uppgift på 
webbplatsen och hur många länkar de måste ”klickar på” för att kunna utföra 
denna uppgift. Den här uppsatsen avser i stället att undersöka och analysera 
användbarheten på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats kvalitativt.  

Det finns tre, ganska nyligen skrivna, svenska magisteruppsatser som 
behandlar ämnet biblioteks webbplatser med ett kvalitativt fokus, dessa är 
Folkbibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt: Kvalitativa 
intervjuer med webbansvariga av Ann-Catrin Johansson och Rita Kangas 
(2001), Webbplatsen: En integrerad del av folkbibliotekets verksamhet? Av 
Camilla Bergstrand (2003) och Kan en lockande och informativ webbplats 
marknadsföra ett bibliotek?: Tankar om webbplatsens roll i stadsbiblioteks 
marknadsföring av Carin Carlzén (2004). Dessa uppsatser undersöker 
folkbiblioteks webbplatser och ser på webbplatserna utifrån de webbansvarigas 
perspektiv. Föreliggande uppsats har däremot ett annat fokus eftersom den 
undersöker ett universitetsbiblioteks webbplats utifrån användarnas perspektiv.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för vad användbarhet är för någonting och teorier om 
hur en webbplats bör utformas för att kunna benämnas vara användbar.  

3.1 Vad är en webbplats? 
En webbplats består av ett antal webbsidor och kan behandla alla möjliga 
tänkbara ämnen, men gemensamt för alla webbplatser är att de har en så kallad 
ingångssida, eller förstasida, där användarna vanligtvis får en presentation av 
webbplatsens innehåll. Ingångssidan är den viktigaste sidan på webbplatsen 
eftersom det är den som användarna oftast möter först (Nielsen & Tahir 2002, 
s. 1) och den bör ge en tydlig bild av webbplatsens innehåll och 
navigationsmöjligheter (Badre 2002, s. 161). Ingångssidan till ett biblioteks 
webbplats bör således ge en bild av den information, service och de resurser 
som tillgängliggörs på webbplatsen samt tydliggöra hur man når till dessa 
resurser, men detta är dessvärre inte alltid så lätt. Problemet ligger i att kunna 
presentera alla dessa resurser på ett överskådligt sätt, utan att överösa 
besökarna med en alltför stor mängd länkar och information. För att undgå 
detta problem krävs att man har en tydlig bild av vad användarna vill mötas av, 
i vilka syften de besöker webbplatsen, vad de främst behöver och anser är 
viktigast för dem (Nielsen & Tahir 2002, s. 2 f).  

Utifrån den litteratur jag har läst i ämnet ser jag det som att en webbplats 
övergripande kan beskrivas bestå av tre olika element, dessa är webbplatsens 
innehåll, dess navigation och dess layout. Den här uppsatsen är strukturerad 
utifrån dessa olika element och låter begreppet användbarhet genomsyra alla 
dessa delar genom att se dem utifrån användarnas perspektiv.  

3.2 Användbarhet 
Om en användare besöker ingångssidan till ett vinstdrivande företags 
webbplats och upplever den negativt väljer användaren troligtvis att inte 
utforska webbplatsen vidare, utan vänder sig till ett konkurrerande företag. För 
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ett universitetsbibliotek, vars uppgift är att tillgängliggöra service och resurser 
till sina användare, är det ytterst viktigt att användarna inte upplever 
webbplatsen negativt utan att den är lätt att förstå, lätt att navigera runt på och 
att den upplevs som angenäm, med andra ord att webbplatsen är användbar. 

Den engelska termen för användbarhet är usability och det begreppet har 
definierats av standardiseringsorganisationen ISO och innebär: 

The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (Usability 
Professionals’ Association, http://www.upassoc.org/usability_resources/about_usability/ 
definitions_of_usability.html, 2006-03-06) 

”In a specified context of use” innebär att ett datorsystem eller en webbplats 
aldrig kan sägas vara användbar i sig, utan det måste alltid specificeras för 
vilka typer av användare som systemet eller webbplatsen är användbar. Till 
exempel kan ett bibliotekssystem ha en hög användbarhet för en bibliotekarie 
men en mycket låg användbarhet för en student, som kanske inte förstår 
innebörden av ord som ”index” eller ”katalog” (Allwood 1998, s. 9; Norlin & 
Winters 2002, s. viii ff).  

Användbarhet kan uppdelas i och undersökas utifrån tre olika aspekter, 
effectiveness, efficiency och user satisfaction. Att undersöka the effectiveness 
innebär att undersöka hur många svårigheter en användare stöter på när han 
eller hon utför en uppgift på till exempel en webbplats. Det andra området, 
efficiency, innebär hur lång tid det tar för användarna att slutföra uppgiften. 
Dessa två aspekter kan direkt observeras genom att till exempel titta på när en 
användare utför en uppgift på webbplatsen och mäta hur lång tid det tar för 
användaren att genomföra uppgiften och hur många gånger han eller hon 
”klickar fel” under handlingens gång (McCracken & Wolfe 2004, s. 53). 
Undersökningar som avser att mäta dessa två aspekter av användbarhet 
genomförs främst i datorlaboratorium där användare observeras under tiden 
som de genomför konstruerade uppgifter som är representativa för vad de ska 
kunna göra på webbplatsen. Dessa typer av undersökningar kräver således en 
grundlig analys av vilka användarna är samt vad de ska kunna få tillgång till 
och göra på webbplatsen (Badre 2002, s. 7 ff). På Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats ska en student kunna utföra så många olika 
handlingar, och kan ha så många olika syften med sitt besök, att det bli för 
omfattande för den här uppsatsen att analysera och konstruera representativa 
uppgifter och sedan observera och mäta hur framgångsrikt och snabbt 
användare genomför dessa uppgifter på webbplatsen.  
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Studier som undersöker effectiveness och efficiency resulterar främst i 
kvantifierbara data, viket inte är fallet med undersökningar av user satisfaction, 
som avser att ta reda på hur användarna upplever webbplatsen och hur det är 
att använda den, vilket därmed inte direkt kan observeras. Denna typ av data 
samlas i stället främst in via intervjuer och frågeformulär (McCracken & Wolfe 
2004, s. 53 f).     

 Ofta antas effectiveness och efficiency korrelera positivt med user 
satisfaction, vilket medför att den aspekten sällan undersöks för sig själv, utan 
enbart antas infinna sig om uppgiften kan lösas snabbt och utan svårigheter. 
Det medför att användbarhetsundersökningar ofta inte säger så mycket om 
användarnas upplevelser av webbplatsen mer än på ett väldigt ytligt plan 
(Badre 2002, s. 11). Den här uppsatsen avser att undersöka användarnas 
upplevelser av Uppsala universitetsbiblioteks webbplats och fokuserar då 
direkt på den aspekt av användbarhet som ofta hamnar i skymundan, det vill 
säga the user satisfaction. Denna aspekt är dock starkt sammankopplad med de 
andra aspekterna av användbarhet eftersom det är mycket större sannolikhet att 
en användare kan nå målet med sitt besök på ett snabbt och framgångsrikt sätt 
om den upplever webbplatsen som angenäm och lätt att förstå (Badre 2002, s. 
11).    

Inom MDI fastställs principer och riktlinjer för hur webbplatser bör 
utformas för att vara användbara. En princip är ett bredare och mer generellt 
ställningstagande som baseras på forskning om människors sätt att lära, lösa 
problem, erfara och minnas. En princip kan beskrivas som ett mål som en 
webbplats bör uppfylla för att vara användbar, men principerna talar inte om 
hur dessa mål ska uppfyllas, utan det gör riktlinjerna. En princip kan således 
resultera i ett stort antal riktlinjer som talar om hur principen kan tillämpas på 
olika delar av en webbplats och på olika typer av användare (Dumas & Redish 
1999, s. 53).  

3.2.1 Principer för användbarhet 
Jag kommer nedan att presentera några centrala principer för användbarhet 
som har framkommit i den litteratur som jag har läst inom ämnet, jag kan 
därför inte på något sätt försäkra att jag redogör för samtliga principer som kan 
tänkas finnas och framförallt kan jag inte redogöra för samtliga riktlinjer som 
har uppkommit ur dessa principer, med tanke på att de är betydligt fler än 
principerna.  
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3.2.1.1 Konsekvens  
På engelska kallas principen konsekvens för consistency och baseras på 
forskning som visar att människor är ”vanedjur” (creatures of habit) och bra på 
att känna igen mönster, vi lär oss och förstår saker snabbare när det vi gör och 
ser är konsekvent och förutsägbart. Om saker och ting alltid beter sig på 
samma sätt på en webbplats vet användarna vad de kan göra och vad som kan 
hända av tidigare erfarenhet och invanda mönster. Denna princip kan 
appliceras på alla delar av en webbplats, exempelvis kan ett konsekvent 
navigationselement, som ser likadant ut och befinner sig på samma ställe på 
varje webbsida, hjälpa användarna att förstå hur webbplatsen är strukturerad 
och hur de kan förflytta sig runt på den (Dumas & Redish 1999, s. 53; Badre 
2002, s. 148).  

Ofta talas det om konsekvens inom en webbplats, men Nielsen (2000) talar 
även om konsekvens i förhållande till övriga webben. Användare som är vana 
att förflytta sig runt på många olika webbplatser på Internet har vant sig vid hur 
webbplatser generellt brukar fungera och vara utformade, till exempel att 
länkar brukar vara blå och understrukna. För att undvika att användare behöver 
lära sig nya regler för hur de kan förflytta sig runt på den aktuella webbplatsen 
och förstå dess utformning bör den således även vara konsekvent i förhållande 
till de generella ”designreglerna” som gäller på Internet (Nielsen 2000, s. 189).   

3.2.1.2 Enkelhet  
Nielsen (2000) har utifrån resultatet av ett stort antal 
användbarhetsundersökningar kunnat konstatera att en av de viktigaste 
aspekterna till att användare kan nå målet för sina besök på webbplatsen på ett 
snabbt, framgångsrikt och trivsamt sätt, är att webbplatsen upplevs som enkel. 
I praktiken innebär det att man hellre ska ta bort än lägga till information, 
länkar och grafiska element för att öka en webbplats användbarhet (Nielsen 
2000, s. 97 ff).  

Även Badre (2002) talar om vikten av enkelhet då det gäller en webbplats 
innehåll, navigation och layout och påpekar att det är svårt för användare att 
läsa, hitta relevant information och navigera på en webbplats som är alltför 
plottrig och innehåller för mycket av allting (Badre 2002, s. 149). 

Rosenfeld och Morville förespråkar också enkelhetsprincipen, men talar då 
främst om en webbplats navigation och varnar för att överösa användarna med 
för många valmöjligheter. Det kan orsaka att användarna inte ser de relevanta 
länkarna i den stora mängden (Rosenfeld & Morville 2002, s. 68). 
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3.2.1.3 Utgå alltid från användarna  
Principen att alltid utgå från användarna är den princip som har fått störst 
utrymme i den litteratur om användbarhet som jag har läst. Det påpekas 
återkommande gånger att för att en webbplats ska kunna benämnas som 
användbar måste den ta hänsyn till och, på ett för användarna tillfredsställande 
sätt, möta de behov och syften som användarna har när de besöker webbplatsen 
(Badre 2002, s. 229; McCracken & Wolfe 2004, s. 44f; Nielsen 1993, s. 43). 
Dessa syften bör dessutom i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses redan 
på webbplatsens ingångssida, eller åtminstone bör det där tydliggöras var 
någonstans på webbplatsen användarna ska gå för att tillgodose sina syften 
(Nielsen & Tahir 2002, s. 2 f). 

För att kunna utgå från användarna i utformandet av en webbplats krävs att 
man undersöker och definierar vilka webbplatsens användare är, och kan 
komma att vara, redan innan webbplatsen skapas eller ska göras om 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 5). När webbplatsen sedan utformas utgår man 
från användarna och deras kontext. Som jag förstår det används inte begreppet 
kontext i en så bred bemärkelse, utan syftar mer på användarnas kognitiva, 
sociala och känslomässiga omständigheter som är väsentliga i förhållande till 
den webbplats som ska skapas eller undersökas. Det kan bland annat innefatta 
användarnas kognitiva förmåga och kapacitet, hur vana de är att använda 
datorer och Internet, deras utbildning, tidigare erfarenheter, estetiska 
preferenser, arbetsuppgifter samt de olika behov och syften som de har när de 
besöker webbplatsen (Badre 2002, s. 6f; McCracken & Wolfe 2004, s. 38 ff).  

Att ”lära känna” användarna är ett steg i utformandet av användbara 
webbplatser, men sedan är utmaningen att organisera webbplatsens innehåll 
och göra det möjligt för användarna att hitta det de behöver för att kunna 
tillgodose sina syften på ett tillfredsställande sätt (McCracken & Wolfe 2004, 
s. 54). 

3.3 En webbplats innehåll 
Med en webbplats innehåll menar jag den information, service och de resurser 
som tillgängliggörs och erbjuds på webbplatsen.  

Nielsen och Tahir (2002) hävdar att det är ytterst viktigt att innehållet på 
en webbplats är formulerat så enkelt som möjligt och att det anpassas efter 
användarnas språk och kognitiva förmåga, med andra ord att tillämpa 
användbarhetsprinciperna enkelhet och att alltid utgå från användarna. 
Forskning visar nämligen att användare ofta enbart ögnar igenom innehållet på 
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en webbplats och utformningen av innehållet, såsom text och länkar, bör därför 
anpassas efter detta och inte kräva en noggrann läsning (McCracken & Wolfe 
2004, s. 109f; Nielsen & Tahir 2002, s. 14). 

3.3.1 Att organisera innehållet på en webbplats  
Det finns många olika sätt att organisera en webbplats innehåll på, men man 
tänker ofta inte på hur innehållet på en webbplats har organiserats. För att 
skapa en användbar webbplatsstruktur är det viktigt att låta strukturen spegla 
användarnas uppfattning av webbplatsens innehåll. En webbplats som speglar 
och är uppbyggd utifrån hur organisationen, som står bakom webbplatsen, ser 
ut är ofta ett misstag ur användbarhetssynpunkt. Det strider mot principen att 
alltid utgå från användarna (Nielsen 2000, s. 15). 

Rosenfeld och Morville (2002) lägger stor vikt vid utformandet av 
webbplatsers organisationssystem, det vill säga hur innehållet på webbplatsen 
struktureras och kategoriseras. De beskriver det som att webbplatsers 
organisationssystem består av organisationsscheman och 
organisationsstrukturer (Rosenfeld & Morville 2002, s. 55), vilka beskrivs här 
nedan.  

3.3.1.1 Organisationsscheman 
Det finns olika typer av organisationsscheman och det förekommer ofta olika 
typer av organisationsscheman inom en och samma webbplats, men 
gemensamt för dem alla är att de strukturerar webbplatsens olika 
innehållsmässiga delar (Rosenfeld & Morville 2002, s. 55). Ett av de vanligaste 
sätten att strukturera de innehållsmässiga delarna på är utifrån ämne, vilket 
innebär att webbplatsen struktureras och kategoriseras utifrån olika 
ämnesområden som innehållet kan benämnas att behandla. De resurser, den 
service och den information som anses tillhöra ett och samma ämnesområde 
samlas således på samma ställe (McCracken & Wolfe 2004, s. 61 f).  

Ytterligare ett sätt att strukturera de innehållsmässiga delarna på, och som 
ofta kombineras med ett ämnesbaserat organisationsschema, är utifrån vilka 
olika typer av handlingar som man kan utföra på webbplatsen (Rosenfeld & 
Morville 2002, s. 60). Exempelvis kan innehållet på en webbplats om bilar 
struktureras utifrån handlingar såsom att ”jämför modeller och priser”, ”köp 
nya eller begagnade bilar”, ”sälj din bil” och så vidare (McCracken & Wolfe 
2004, s. 61 f). 

Det förekommer även andra typer av organisationsscheman, men som inte 
är lika vanliga för att organisera en hel webbplats, utan som snarare används på 
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enstaka webbsidor. Ett exempel är alfabetiska organisationsscheman som 
strukturerar innehållet i bokstavsordning som i exempelvis en adressbok. 
Andra exempel är kronologiska samt geografiska organisationsscheman som 
kategoriserar innehållet utifrån dess geografiska härkomst eller placering 
(Rosenfeld & Morville 2002, s. 55 ff). 

3.3.1.2 Organisationsstrukturer 
En webbplats kan bestå av en eller flera olika organisationsstrukturer, men det 
gemensamma för dem är att de framhäver relationen som finns mellan olika 
typer av grupper eller delar på webbplatsen. En webbplats 
organisationsstruktur kan beskrivas som de sätt som användare kan navigera 
på. 

Den vanligaste organisationsstrukturen är den hierarkiska strukturen 
eftersom vi i västvärlden är mycket vana att organisera saker och ting 
hierarkiskt och därmed lätt kan förstå en sådan uppbyggnad. En webbplats 
ingångssida kan beskrivas som att befinna sig högst upp i hierarkin. Därifrån 
länkas till webbsidor som befinner sig längre ner i hierarkin, vilka i sin tur kan 
länka till webbsidor som befinner sig ännu längre ner i hierarkin eller till och 
med befinner sig på andra webbplatser (Rosenfeld & Morville 2002, s. 65 ff).  

För bibliotek, som erbjuder en stor mängd information och resurser via sin 
webbplats, är det ofta användbart att strukturera en stor del av innehållet i en 
databas och låta användarna få specificera vad det är för typ av information 
som de är intresserade av innan de blir presenterade för den, vilket är 
användbart eftersom användarna då har möjlighet att söka igenom en stor 
mängd webbsidor, och innehållet på dessa, utan att behöva titta igenom 
varenda en av dem. Innehållet som söks igenom brukar i vanligaste fall vara 
kategoriserat utifrån ett ämnesbaserat organisationsschema (McCracken & 
Wolfe 2004, s. 65 ff). 

Ytterligare en typ av organisationsstruktur är den hypertextbaserade där 
innehållet organiseras i en icke-linjär struktur med hjälp av länkar som 
hänvisar till andra webbsidor som kan befinna sig var som helst inom eller 
utanför den aktuella webbplatsen. Det kan beskrivas som ett nät av relationer, 
som inte följer något utstakat mönster (Rosenfeld & Morville 2002, s. 73).  

3.4 Navigation 
En webbplats navigationssystem är nära sammanbundet med dess 
organisationssystem. Navigationssystemet kan beskrivas som ett sätt att 
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visuellt synliggöra hur innehållet är strukturerat och möjliggör för användarna 
att förflytta sig inom denna struktur, således kan ett navigationssystem vara 
hierarkiskt, databasbaserat eller hypertextbaserat (McCracken & Wolfe 2004, 
s. 106).  

Eftersom det är mycket vanligt att webbplatser struktureras hierarkiskt är 
det därför mycket vanligt att använda ett hierarkiskt navigationssystem, vilket 
innebär att användarna först blir presenterade för en större övergripande bild av 
vad webbplatsen innehåller och kan erbjuda, och sedan kan gå djupare ner i 
hierarkin där innehållet blir mer detaljerat och specifikt. En nackdel med att 
använda ett hierarkiskt navigationssystem är att användarna i vissa fall måste 
använda sig av ”Bakåt-knappen” i webbläsaren i stor utsträckning för att hitta 
till andra webbsidor inom webbplatsen. Det är inte användbart om det måste 
användas i alltför stor utsträckning eftersom det kan orsaka att användaren 
”tappar bort sig” på webbplatsen när han eller hon befinner sig långt ner i 
hierarkin (McCracken & Wolfe 2004, s. 62 ff).  

För att undgå det problemet används ofta hypertextbaserade 
navigationssystem som innebär att det länkas mellan webbsidor som befinner 
sig långt ifrån varandra och långt ner i hierarkin, men som på något sätt är 
relaterade till varandra. Det kan exempelvis uttryckas i form av ”Se även” – 
länkar eller att ord i en löpande text utgör länkar (Rosenfeld & Morville 2002, 
s. 112 f). McCracken och Wolfe (2004) påpekar dock att man bör vara sparsam 
med att stoppa in för mycket länkar i löpande text, eftersom människor oftast 
enbart ögnar igenom större textstycken på webbplatser och därmed riskerar att 
missa den relevanta länken (McCracken & Wolfe 2004, s. 109f; Nielsen & 
Tahir 2002, s. 14).   

På webbsidor där en del av innehållet struktureras i databaser används ett 
databasbaserat navigationssystem för att tillgängliggöra det innehållet. Det är 
dock ytterst ovanligt att hela webbplatsen använder den typen av 
navigationssystem, utan ofta kombineras olika typer av navigationssystem 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 110). 

Rosenfeld och Morville (2002) förespråkar användbarhetsprincipen 
enkelhet när det gäller en webbplats navigation och varnar för att överösa 
användarna med för många valmöjligheter, eftersom det kan orsaka att de inte 
ser de relevanta länkarna i den stora mängden (Rosenfeld & Morville 2002, s. 
68). Användbarhetsforskning har visat att ju fler länkar en webbsida innehåller 
desto mindre effektivt och lyckat blir användares försök att utföra sina 
uppgifter på webbplatsen, de får svårare att navigera och hitta den information 
de behöver (Badre 2002, s. 138).  
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3.4.1 Användarens tre navigationsfrågor 
För att en webbplats navigationselement ska kunna benämnas som användbara 
bör de enligt Nielsen (2000, s. 188) kunna svara på de tre fundamentala 
navigationsfrågorna som en användare har. Dessa är ”Var befinner jag mig?”, 
”Var har jag varit?” samt ”Vart kan jag gå härnäst?” och de beskrivs närmare 
nedan.   

3.4.1.1 Var befinner jag mig? 
Navigationsfrågan ”Var befinner jag mig?” innefattar både var användaren 
befinner sig inom den aktuella webbplatsen, men också var han eller hon 
befinner sig i förhållande till webben i stort. Det kan exempelvis tydliggöras 
genom att placera en logotyp på en central plats på samtliga webbsidor inom 
webbplatsen. Denna logotyp kan med fördel utgöra en länk som förflyttar 
användaren till webbplatsens ingångssida, för att han eller hon enkelt ska 
kunna få en överblick över webbplatsens innehåll och organisationssystem, 
vilket ingångssidan bör möjliggöra (Nielsen 2000, s. 188 ff). Forskning har 
visat att människor förväntar sig att länken till ingångssidan skall vara placerad 
i övre vänstra hörnet på varje webbsida och att de centrala navigationslänkarna 
skall befinna sig till vänster på varje webbsida (McCracken & Wolfe 2004, s. 
106 ff).  

3.4.1.2 Var har jag varit? 
För att besvara frågan ”Var har jag varit?” används ofta webbläsarnas 
funktioner som exempelvis ”Bakåt-knappen”. Att de länkar som användaren 
redan har besökt får en annan färg är också ett sätt att svara på denna fråga. För 
att eftersträva konsekvens bör länkar som inte har besökts vara blå och besökta 
länkar bör vara lila eller röda, eftersom det råder en konsensus om att länkar 
färgsätts på det sättet. För att underlätta för användarna bör dessa inte behöva 
ta reda på hur länkarna på den aktuella webbplatsen ser ut, utan det bör 
upplevas som självklart för dem vad som är länkar och vad som inte är det 
(Nielsen 2000, s. 188 ff).  

3.4.1.3 Vart kan jag gå härnäst? 
För att kunna svara på frågan ”Vart kan jag gå härnäst?” används olika typer av 
navigationselement, främst så kallade navigationslister eller menyer, som kan 
beskrivas som ett antal länkar som har samlats på ett och samma ställe på varje 
webbsida inom webbplatsen. Dessa navigationsmenyer kan dels bestå av text 
men även av grafiska element såsom färger och symboler. Det är en stor 
utmaning att utforma en användbar navigationsmeny eftersom det på ett tydligt 
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sätt ska framgå vart länkarna leder, vilket ställer höga krav på formuleringen 
av länktexten (McCracken & Wolfe 2004, s. 105 ff). När länkar ska namnges 
bör användbarhetsprincipen att alltid utgå från användarna tillämpas och 
innebär i detta sammanhang att utgå från användarnas språk och förståelse och 
exempelvis inte ta för givet att de förstår ord som ”katalog” eller ”index”, 
vilket enbart tydliggör att webbplatsen är skapad utifrån bibliotekets perspektiv 
(Norlin & Winters 2002, s. viii ff; Badre 2002, s. 160).  

3.5 Layout 
Med en webbplats layout avser jag den grafiska utformningen av webbplatsen 
som uttrycks i form av bilder, färger, teckensnitt, teckenstorlek och liknande. 

Att strukturera en webbplats på ett visuellt tilltalande sätt kan göra det 
lättare för användare att hitta det de behöver och dessutom locka dem att 
besöka webbplatsen igen. För att en webbplats ska kunna benämnas som 
användbar bör principer för användbarhet även tillämpas på utformningen av 
dess layout, vilket innebär att layouten bör vara konsekvent, enkel och 
anpassad efter användarnas preferenser.  

En webbplats layout bör underlätta och förtydliga för användaren vad som 
är innehåll och vad som är navigationselement. Det kan till exempel göras 
genom att saker som hör ihop också ser likadana ut, och därmed tillämpa 
användbarhetsprincipen konsekvens. Det kan även förtydligas genom att saker 
som inte hör ihop tydligt skiljs åt. För att tydliggöra för användaren vad på 
webbplatsen som är navigationselement kan exempelvis navigationsmenyn 
använda en kontrasterande färg i förhållande till resterande del av webbsidan 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 83 ff).  

Färger kan således bidra till att webbplatsen upplevs som strukturerad och 
angenäm, och därmed användbar, om de används på rätt sätt. Det finns teorier 
om hur människor upplever färger och forskning som visar på att vissa 
färgkombinationer tenderar att upplevas som mer angenäma än andra, men 
dessa upplevelser är också beroende av personliga preferenser, egna 
erfarenheter och kulturella influenser (McCracken & Wolfe 2004, s. 150 ff). 
Perception av färger är förvisso ett mycket intressant område, men det är så 
omfattande och komplext att en mer ingående beskrivning av forskningen och 
teorierna inom detta område inte genomförs i denna uppsats. Men generellt kan 
sägas att alltför många och för starka färger på samma webbsida strider mot 
användbarhetsprincipen enkelhet, eftersom det ger ett rörigt intryck och står i 
vägen för innehållet på sidan (McCracken & Wolfe 2004, s. 161 ff).  
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Den här uppsatsen avser nu att använda sig av dessa teorier om 
användbarhet och webbplatsers utformning för att kunna dra slutsatser om hur 
användbar Uppsala universitetsbiblioteks webbplats är för studenter i 
humaniora, men till en början krävs en beskrivning av den webbplats som ska 
undersökas. 
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4 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 

I detta kapitel presenteras och beskrivs Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats och hur biblioteket arbetar med utformningen av den. 

Uppsala universitetsbiblioteks webbplats nås via www.ub.uu.se och är en 
del av Uppsala universitets gemensamma webbplats, www.uu.se. För att få 
information om hur biblioteket arbetar med uppbyggnaden och utformningen 
av webbplatsen kontaktades bibliotekarien Alice Meissner. Hon arbetar vid en 
del av IT-enheten vid Uppsala universitetsbibliotek som heter 
Informationsutveckling och som ansvarar för bibliotekets webbplats. Genom e-
postkontakt och en intervju med Alice Meissner har jag fått mycket 
information om universitetsbibliotekets webbplats och utformandet av den. 
Alice Meissner har läst igenom och godkänt informationen om webbplatsen 
som publiceras i denna uppsats. 

4.1 Dokumentation av undersökningsmaterial 
Eftersom den här uppsatsen undersöker en webbplats får den speciella 
förutsättningar. Materialet som ligger till grund för undersökningen är 
elektroniskt och det kan därmed inte garanteras att den befinner sig på samma 
URL i framtiden. Dessutom är en webbplats i ständig förändring och 
utveckling och kommer inte att se likadan ut som när denna undersökning 
genomförs. För att dokumentera hur materialet, som undersökningen bygger 
på, ser ut vid undersökningstillfället skrivs de webbsidor som nämns i 
uppsatsen ut och förses med utskriftsdatum. Detta material sparas och 
redovisas i källförteckningen som ”opublicerat material i uppsatsförfattarens 
ägo”.   

4.2 Webbplatsens utformning  
Den nuvarande versionen av webbplatsen lanserades den 1 oktober 2002 och 
består i dagsläget (vårterminen 2006) av mer än 3000 webbsidor (Intervju, 
Alice Meissner, 2005-12-15). Versionen som fanns före den nuvarande tog två 
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år att utforma och lanserades i december 2000, men redan ett år efter det, i 
december 2001, lanserade Uppsala universitet en ny grafisk profil1 som alla 
institutioner ska använda sig av och bibliotekets webbplats var tvungen att 
snabbt anpassas till den nya grafiska profilen. Den nuvarande versionen tog 
därför enbart tio månader att utforma (E-post, Alice Meissner, 2006-01-11).  

Det genomfördes inte någon användarundersökning inför eller under 
utformandet av webbplatsen och därmed inte heller någon tydlig definiering av 
webbplatsens användargrupper och deras kontext (Intervju, Alice Meissner, 
2005-12-15), vilket jag tror kan bero på att webbplatsen skulle skapas så fort 
att det inte fanns tid och resurser till att fastställa vilka webbplatsen riktade sig 
till och vad dessa användare har för förutsättningar, behov och önskemål. En 
grupp användare fick tycka till om webbplatsen under dess uppbyggnad och 
det var bibliotekarierna som arbetade vid Uppsala universitetsbibliotek 
(Intervju, Alice Meissner, 2005-12-15), men däremot inte några studenter som 
är användargruppen i den här undersökningen.    

Webbplatsen är utformad vid den del av IT-enheten som heter 
Informationsutveckling, i samråd med universitetsbibliotekets centrala 
webbgrupp. I webbgruppen sitter webbansvariga från universitetsbibliotekets 
fem olika biblioteksgrupper (dessa beskrivs senare i detta avsnitt) och efter 
diskussioner i webbgruppen har Informationsutvecklingsenheten i dagsläget, 
när denna uppsats skrivs, arbetat fram ett förslag till ett projekt som avser att 
utforma en ny version av bibliotekets webbplats. Diskussionerna i 
webbgruppen rör bland annat hur man här vill att nästa version av webbplatsen 
skall se ut, och man finner det lämpligt att jag har valt att skriva den här 
uppsatsen nu, eftersom den undersöker hur användare uppfattar den nuvarande 
webbplatsen och därmed pekar på vad som kan förbättras ur deras perspektiv 
(E-post, Alice Meissner, 2005-12-13). Den här uppsatsen kan enbart ge 
information om vad de användare som intervjuas behöver och vill förbättra på 
webbplatsen, men förhoppningen är att det åtminstone kan ge uppslag och 
idéer till hur den nya versionen av webbplatsen kan utformas utifrån 
användarnas perspektiv. 

Uppsala universitetsbiblioteks webbplats är utformad utifrån hur 
bibliotekets organisation ser ut (Intervju, Alice Meissner, 2005-12-15). 
Uppsala universitetsbibliotek består av 16 enhetsbibliotek eller så kallade 
bruksbibliotek, bland annat Carolinabiblioteket och Karin Boye-biblioteket, 
                                                 
1 Uppsala universitet, Grafisk profil för webben, http://info.uu.se/profil.nsf/sidor/webb.id90.html (2006-
02-22).  
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som ansvarar för ämnena humaniora, teologi och sociologi. De olika 
bruksbiblioteken tillhör i sin tur en biblioteksgrupp, Carolinabiblioteket och 
Karin Boye-biblioteket bildar tillsammans Biblioteksgrupp A. De 
samhällsvetenskapliga bruksbiblioteken tillhör Biblioteksgrupp B och de 
naturvetenskapliga tillhör Biblioteksgrupp Linné. Utöver dessa finns en 
biblioteksgrupp för Universitetsgemensamma ändamål och en för 
Biblioteksgemensamma funktioner (Uppsala universitetsbibliotek, 
http://www.ub.uu.se/instruktion.cfm, 2006-02-02).  

4.2.1 Riktlinjer 
Avdelningen för Informationsutveckling vid Uppsala universitetsbibliotek har 
fastställt riktlinjer för utformningen av webbsidor på bibliotekets webbplats. 
Där fastställs bland annat att webbsidorna ska följa universitetets grafiska 
direktiv, att strukturen, layouten och terminologin på webbplatsen ska vara så 
enhetlig som möjligt, att webbsidorna skall ha hög html-kvalitet och 
användarvänlighet och att detta skall gälla oberoende av webbläsare. Detta 
bidrar till att webbplatsens användbarhet inte påverkas av vilken webbläsare 
man besöker den i och användarnas upplevelser av webbplatsen är således inte 
beroende av vilken webbläsare de använder. 

I riktlinjerna framgår även att informationen på webbplatsen skall vara 
aktuell och att den som innehar informationen också bör vara den som 
publicerar informationen, vilket innebär att bibliotekets personal själv kan 
publicera information på webbplatsen utan att behöva vara skicklig på html. 
Informationen lagras istället främst i databaser för att lättare kunna 
återanvändas och undvika manuell html-kodning. I riktlinjerna tydliggörs även 
att webbplatsen efterstävar att vara tillänglig för alla, oavsett faktorer såsom 
funktionshinder med mera och att den i möjligaste mån följer riktlinjer för 
användbarhet enligt erkända auktoriteter på området (IT-
enheten/Informationsutveckling, 2005-06-30), främst Jakob Nielsen (E-post, 
Alice Meissner, 2006-01-03).  

4.2.2 Innehåll 
På ingångssidan till Uppsala universitetsbiblioteks webbplats, www.ub.uu.se 
(se Bilaga 3), möter besökaren en rad länkar som visar vilka resurser och 
vilken service som webbplatsen och även det fysiska biblioteket kan erbjuda. 
Biblioteket vill presentera allting som en användare kan göra och få tillgång till 
på webbplatsen och är månt om att så mycket som möjligt ska kunna nås via 
ingångssidan (Intervju, Alice Meissner 2005-12-15).  
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Universitetsbibliotekets webbplats har ett speciellt upplägg eftersom de 
olika bruksbiblioteken och enheterna kan sägas ha varsin ingångssida. 
Personalen på de olika biblioteken och enheterna uppdaterar och lägger själv in 
information och resurser på sina respektive webbsidor, eftersom det skulle bli 
ett omöjligt arbete för avdelningen för Informationsutvecklingsenheten att 
ständigt uppdatera hela webbplatsen på egen hand. De har därför istället 
utformat mallar och formulär som kan nås via bibliotekets intranät, och som 
gör det möjligt för bibliotekets personal att på egen hand utforma innehållet på 
webbplatsen utifrån den enhetliga layout som alla webbsidor ska följa 
(Intervju, Alice Meissner, 2005-12-15).      

4.2.3 Navigation 
Personalen på de olika bruksbiblioteken och enheterna väljer själva vilka 
länkar som ska finnas på deras respektive webbsidor. Navigationsmenyn är 
tänkt att innehålla enhetsspecifika länkar som exempelvis adresser och 
öppettider medan den resterande delen av enheternas webbsidor är tänkt att 
innehålla länkar till resurser och service som tillhandahålls på webbplatsen (se 
exempelvis Karin Boye-bibliotekets ingångssida i Bilaga 4).  

På de webbsidor som inte är enhetsspecifika, som till exempel 
”Tidskrifter” och ”Databeser, e-böcker, uppslagsverk”, är det tänkt att 
navigationsmenyn ska innehålla länkar till information som är specifikt 
kopplad till dessa resurser, såsom regler för nedladdning och behörighet samt 
länkar till andra webbsidor med liknande material (E-post, Alice Meissner, 
2006-05-10).   

4.2.4 Layout 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats följer Uppsala universitets grafiska 
profil för webben som är ett ramverk för hur webbsidor inom Uppsala 
universitets domän, www.uu.se, ska utformas. Detta ramverk syftar till att 
marknadsföra och tydliggöra att det är just inom Uppsala universitets domäner 
som man befinner sig, genom att använda en så enhetlig layout som möjligt. 
Exempelvis ska varje webbsida innehålla en meny till vänster på sidan som 
antingen får vara röd, vit eller grå. Majoriteten av universitetsbibliotekets 
webbsidor använder en röd meny till vänster. Överst i menyn ska dessutom 
Uppsala universitets logotyp placeras och den ska leda tillbaka till 
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universitetets huvudsida.2 Utseendet och layouten på Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats styrs således av universitetets grafiska profil 
och utformas inte på egen hand av biblioteket (Intervju, Alice Meissner, 2005-
12-15).     

I nästkommande kapitel redogörs för den metod som används för att 
undersöka hur användare upplever Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.  

 
       

 

                                                 
2 Uppsala universitet, Grafisk profil för webben, http://info.uu.se/profil.nsf/sidor/webb.id90.html (2006-
02-22). 
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5 Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod jag har valt för att besvara mina 
frågeställningar, som är: 

Hur användbar är Uppsala universitetsbiblioteks webbplats?  

I vilka olika syften besöker användarna webbplatsen? 

Hur upplever användarna webbplatsens innehåll, navigation och layout? 

Kan någonting förbättras på webbplatsen utifrån användarnas perspektiv? 

5.1 Val av metod 

Att undersöka användbarheten hos datorsystem och webbplatser förknippas 
ofta med omfattande kvantitativa undersökningar där man konstruerar 
representativa uppgifter för användare och sedan observerar hur framgångsrikt 
de löser dessa uppgifter (effectiveness) och hur lång tid det tar (efficiency) 
(Badre 2002, s. 7 ff).  

Den här uppsatsen undersöker i stället den mer kvalitativa sidan av 
användbarhet som kallas user satisfaction, där användarnas upplevelser och 
åsikter sätts i centrum när webbplatsens användbarhet ska utforskas (Badre 
2002, s. 11). Webbplatsen som undersöks är dessutom redan skapad, den har 
använts i flera år och befinner sig i en process där den ska förändras och 
ersättas av en nyare version. I dessa typer av undersökningar kan data från 
användarna, som använder sig av webbplatsen i sin ”naturliga miljö”, med 
fördel samlas in med hjälp av mer traditionella metoder som intervjuer och 
enkäter (Badre 2002, s. 19; Nielsen 1993, s. 109 ff).   

I den här undersökningen används intervjuer som metod för att undersöka 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats ur användarnas perspektiv. Att göra 
en enkätundersökning skulle som sagt även vara tänkbart, men eftersom det 
inte tidigare har gjorts någon undersökning om vad användarna anser om 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats (Intervju, Alice Meissner, 2005-12-
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15) vet jag inte vad jag kan förvänta mig att få för svar och jag kan därmed inte 
utforma frågor med fasta svarsalternativ. Det är lämpligare att låta användarna 
få beskriva sina upplevelser av webbplatsen mer fritt än vad en enkät kan låta 
dem göra. Även om man lämnar ett stort utrymme för egna kommentarer och 
tankar på enkäten är det inte många som tar sig tid att skriva alla sina 
upplevelser där. I intervjuer med användare finns däremot mer utrymme för 
dem att ”spåna vidare” på tankegångar de har, vilket skapar en djupare 
förståelse för hur de använder och upplever webbplatsen (Nielsen 1993, s. 
210 ff).  

5.1.1 Intervju som metod 
Det finns olika typer av intervjuer. Eftersom syftet med den här 
undersökningen är att ta reda på användares användning och subjektiva 
upplevelser av Uppsala universitetsbiblioteks webbplats lämpar sig en 
kvalitativ intervjumetod bra. En typ av kvalitativ intervjumetod är den så 
kallade halvstrukturerade intervjun och det är den typ av intervju som används 
i den här undersökningen.  

I den halvstrukturerade intervjun utgår man ifrån en intervjuguide, som är 
en översikt över de ämnen som ska behandlas under intervjun och som 
innehåller förslag på frågor som kan ställas. Beroende på intervjusituationen 
kan vissa frågor formuleras om eller ställas i en annorlunda ordning (Kvale 
1997, s. 121). Frågorna som ställs bör dessutom i hög grad vara öppna, allt för 
att skapa utrymme för att nya och oförutsedda aspekter kan dyka upp under 
intervjun. I förhållande till vad informanten berättar och tar upp ställs 
följdfrågor som bör vara enkla, konkreta och raka. Som intervjuare är det 
dessutom viktigt att tänka på att inte ställa frågor i form av påståenden eller att 
ställa ledande frågor och lägga någon värdering i frågorna (Trost 1997, s. 73 f). 
Risken är annars att frågorna avspeglar vad jag som intervjuare anser om 
webbplatsen, vilket kan bidra till att informanterna ”håller med” mig när de i 
själva verket kanske tycker på ett annat sätt.  

5.2 Undersökningens informanter 
Den här undersökningen avsåg att intervjua campusstudenter vid Uppsala 
universitet som studerar humaniora på A- B- C- eller D-nivå. För att kunna få 
ut mycket användbar information från intervjuerna efterfrågades studenter som 
redan hade använt och bekantat sig en del med webbplatsen. Om studenter som 
inte har erfarenhet av webbplatsen skulle ha intervjuats hade undersökningen 
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behövt läggas upp på ett annorlunda sätt, exempelvis genom att skapa 
representativa uppgifter som användarna ska lösa, men det kräver ett långt 
planerings- och analysarbete och ansågs vara för tidskrävande för den här 
uppsatsen.   

För att få kontakt med studenter som stämde in på urvalskriterierna 
utformades ”kontaktlappar” (se Bilaga 2). För att göra studenterna intresserade 
av att delta i undersökningen framhävdes att undersökningen sker i samarbete 
med universitetsbiblioteket och att resultatet kommer att användas i 
utformandet av en ny version av webbplatsen. Alice Meissner har tagit del av 
och godkänt utformningen av ”kontaktlapparna”, som sedan sattes upp på de 
humanistiska institutionernas anslagstavlor på campus. Vissa av informanterna 
kom jag dock i kontakt med personligen, via en gemensam bekant, och frågade 
om de var intresserade av att delta i undersökningen.  

Informanternas ålder varierar från 22 till 29 år. Fyra av dem är kvinnor och 
tre av dem är män. Ämnena de läser innefattar Historia D (2 personer), 
Biblioteks- och informationsvetenskap B (2 personer), Etik C, Att förmedla 
konst i samtiden A samt Praktisk svenska B. Många av informanterna har 
dessutom läst andra ämnen tidigare och främst inom humaniora, såsom 
litteraturvetenskap, religionsvetenskap, antikens kultur- och samhällsliv, 
museologi, historia och konstvetenskap, men även samhällsvetenskapliga 
ämnen som psykologi och företagsekonomi.   

5.3 Genomförande 
Intervjuerna genomförs under perioden 23 januari–22 februari 2006. 
Sammanlagt genomförs sju stycken intervjuer och varje intervju varar i ungefär 
30 minuter. Den första intervjun var tänkt att bli en så kallad ”pilotintervju” där 
jag fick testa min egen intervjuteknik och om intervjuguiden (se Bilaga 1) 
behövde förändras på något sätt. Efter pilotintervjun fick informanten 
reflektera över hur samtalet och intervjuguiden hade fungerat och responsen 
var positiv, vilket gör att jag väljer att även inräkna den intervjun i mitt 
undersökningsmaterial. Jag valde däremot att komplettera min intervjuguide 
med en avslutande reflektion över webbplatsens utmärkande negativa 
respektive positiva delar, för att komma åt sådant som informanten kan ha 
erinrat sig eller uppmärksammat under intervjuns gång.    

Innan intervjuerna börjar förklarar jag att informanternas anonymitet ska 
försäkras så långt det är möjligt och i samband med det frågar jag om de är 
bekväma med att lämna ut uppgifter om sin ålder, vilket ämne och på vilken 
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nivå de läser, samt att dessa uppgifter kopplas samman med vad de säger under 
intervjun. Samtliga informanter är positiva till att lämna ut sina uppgifter, men 
två av dem vill inte att dessa uppgifter ska kopplas samman med vad de säger 
om webbplatsen, eftersom de inte känner sig anonyma då, vilket jag väljer att 
respektera när jag sedan redovisar resultatet. Informanterna tillfrågas även om 
de samtycker till att intervjun spelas in på band och sedan transkriberas, vilket 
samtliga godkänner. 

Samtliga intervjuer spelas in på band med hjälp av en diktafon med 
inbyggd mikrofon. Ljudkvaliteten är övervägande god och jag går inte miste 
om någonting som informanten säger. Ungefär hälften av intervjuerna sker i en 
ganska folktom datorsal på campus, medan de andra sker hemma hos 
informanterna. Informanten sitter i stolen framför datorn och jag sitter bredvid, 
detta för att informanten ska ha möjlighet att klicka och peka på skärmen om 
han eller hon vill demonstrera eller förtydliga någonting. Jag observerar vad 
informanten gör på skärmen och skriver i vissa fall ned detta på ett block, men 
oftast ber jag informanten att förklara vad han eller hon gör på skärmen så att 
även dennes handlingar spelas in på band och inte behöver erinras och 
beskrivas i efterhand. Att sitta lutad över ett block och skriva kan upplevas som 
att jag inte aktivt lyssnar på informanten, vilket inte ger en bra intervjusituation 
för någon av oss (Kvale 1997, s. 148).    

Intervjuerna kretsar kring de frågeområden som intervjuguiden tar upp (se 
Bilaga 1), det vill säga användarnas datorvana, syftena med deras besök på 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats, upplevelserna av webbplatsens 
innehåll, navigation och layout, samt reflektioner över hur webbplatsen kan 
förbättras. Det skulle vara en omöjlighet att låta informanterna resonera kring 
samtliga webbplatsens 3000 sidor, utan intervjuerna kretsar kring de webbsidor 
och funktioner som informanterna använder och vill samtala om. Jag låter 
informanterna få prata utan att bli avbrutna och ställer följdfrågor där jag vill ta 
reda på mer eller få någonting förklarat. Frågorna i intervjuguiden ser jag mer 
som förslag än som lag. Vissa informanter pratar väldigt livligt och kommer in 
på de olika frågeområdena av sig själva, medan andra behöver mer förklaring 
till vad de förväntas prata om.  

Intervjuerna transkriberas och blir ungefär 5 sidor vardera. Jag väljer att 
inte transkribera de delar av intervjuerna som inte kretsar kring intervjuguidens 
frågeområden, som till exempel åsikter om externa resurser som jag inte avser 
att undersöka. Intervjuerna transkriberas i skriftspråk och inte i talspråk, vilket 
innebär att utfyllnadsord som ”ööh”, ”hmm” och liknande inte transkriberas 
om det inte är väldigt betydande i sammanhanget. Vid de tillfällen då 
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informanterna pekar eller demonstrerar någonting på skärmen beskriver jag 
detta inom parentes för att den informationen inte ska gå förlorad i 
sammanhanget.  
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5.4 Diskussion kring metod 
I och med valet av kvalitativ intervju som metod begränsas undersökningens 
resultat till att enbart kunna säga någonting om hur de studenter som har 
intervjuats upplever och använder webbplatsen. Det skulle vara intressant att 
kunna dra mer generella slutsatser och kunna presentera en mer övergripande 
sammanställning över användares upplevelser av webbplatsen, och därmed 
kunna bidra med mer generella förslag på hur webbplatsen kan förbättras, men 
det går som sagt inte att göra utifrån en kvalitativ undersökning.  

Jag försökte följa de riktlinjer som Jan Trost ger, såsom att frågorna inte 
ska vara ledande (Trost 1997, s. 73 f), men eftersom jag inte är en van 
intervjuare kan jag för det första ha glömt att ställa väsentliga följdfrågor och 
för det andra formulera vissa frågor på ett ledande sätt, som exempelvis ”Är 
det lätt att förstå var länkarna leder?”. Jag upplever det som svårt att ställa den 
typen av frågor på ett icke ledande sätt, men är medveten om att det kan ha 
påverkat informanterna att svara på ett sätt som de tror att jag vill att de ska 
svara på.  

Människor glömmer lätt bort saker och risken med att låta informanterna 
berätta om sin användning och sina upplevelser av webbplatsen i efterhand, 
och inte i samband med en specifik uppgift, kan bidra till att vissa aspekter inte 
lyfts fram eftersom de har fallit i glömska eller inte upplevs som väsentliga 
längre. Data som samlas in under intervjuer motsvarar dessutom hur 
användarna påstår sig uppfatta och använda webbplatsen, vilket inte alltid 
motsvarar hur det faktiskt förhåller sig (Nielsen 1993, s. 209). Trots detta är 
kvalitativa intervjuer en lämplig metod för den här undersökningen eftersom 
den tar forskaren nära användarnas subjektiva upplevelser som är svåra att 
komma åt på något annat sätt.            

Med tanke på att jag spelade in intervjuerna på band gick jag miste om 
eventuella ansiktsuttryck och kroppsspråk hos informanterna, som kan vara 
mycket talande för hur de upplever webbplatsen, eller delar av den. Dessvärre 
får den här undersökningen gå vidare utan den sortens information, eftersom 
jag inte tänkte på att notera om informanterna uttryckte någonting speciellt just 
med sitt kroppsspråk.   

Många av informanterna har läst andra ämnen innan det de studerar nu, 
vilket bidrar till att vissa av dem talar om webbplatsen utifrån erfarenheter som 
de har haft under tidigare studier. Det ser jag enbart som en fördel, eftersom 
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det ger en bredare bild av vad studenter använder webbplatsen till och hur de 
upplever den.  

Dessvärre varierar inte informanterna så mycket i ålder från varandra, det 
skiljer enbart sju år mellan den yngsta och den äldsta informanten, viket kan 
bidra till att deras kunskaper och förutsättningar liknar varandras när det 
exempelvis gäller deras datorvana och kännedom om hur webbplatser är 
uppbyggda. Det påverkar i sin tur att resultatet av undersökningen enbart ger 
en snäv beskrivning av hur webbplatsen upplevs och hur användbar den är för 
denna smala användargrupp.  

En närmare beskrivning och analys av användarnas upplevelser av Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats och dess användbarhet följer i nästkommande 
kapitel.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det som har framkommit under 
intervjuer med användare av Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. I och 
med att webbplatsen analyseras utifrån användarnas subjektiva uppfattningar 
av den är det främst den aspekt av användbarhet som kallas för user 
satisfaction som presenteras och diskuteras i denna uppsats. De två andra 
aspekterna av användbarhet, effectiveness och efficiency, som mäter hur 
framgångsrikt och hur snabbt användare förstår, navigerar och utför uppgifter 
på webbplatsen, kan det därför inte talas om i så stor utsträckning mer än i 
form av kvalitativa beskrivningar, såsom de uttrycks av undersökningens 
informanter.  

Trots att data som samlas in under intervjuer är utsagor om hur användarna 
påstår sig uppfatta och använda webbplatsen, och därmed riskerar att inte 
motsvara hur det i själva verket förhåller sig (Nielsen 1993, s. 209), är de ändå 
användarnas beskrivningar av sina upplevelser och det är dessa subjektiva 
upplevelser som är intressanta i kvalitativ forskning (Ryen 2004, s. 106). Jag 
kommer förhålla mig till och presentera intervjumaterialet som att det 
representerar hur undersökningens informanter upplever webbplatsen och 
avser inte att försöka tyda om det egentligen tycks förhålla sig på något annat 
sätt. 

För att kunna sammanställa, få en överblick över och presentera de 
kvalitativa data som har samlats in under intervjuerna indelas det här kapitlet 
utifrån de frågeområden som intervjuguiden utgår ifrån (se Bilaga 1). Det vill 
säga först redovisas information om informanterna och deras användning av 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats och till sist deras upplevelser av 
webbplatsens innehåll, navigation och layout.  
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6.1 En beskrivning av informanternas vanor och 
webbplatsbesök 

En webbplats användbarhet kan inte diskuteras utan att specificera för vilka 
typer av användare den är, eller inte är, användbar (Badre 2002, s. 10). Därför 
kommer nedan en beskrivning av undersökningens informanter såsom deras 
dator- och Internetvana, deras besök på Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats samt i vilka syften de använder webbplatsen. En beskrivning av 
informanternas ålder och vilka ämnen de läser finns under rubriken 
”Undersökningens informanter” i kapitel 5. 

För att försäkra informanternas anonymitet väljer jag att ge dem fiktiva 
namn och kommer inte att redovisa vilka ämnen de läser i förhållande till deras 
uttalanden eftersom ett par av informanterna uttryckte en önskan om detta.  

6.1.1 Informanternas datorvana och Internetanvändning 
Samtliga informanter uppger sig vara datorvana och vana att använda Internet 
för att bland annat söka reda på information om företag samt produkter och 
tjänster som de är intresserade av att konsumera. Samtliga informanter har en 
egen dator i hemmet och uppger sig använda dator och Internet till någonting 
nästintill varje dag, till exempel för att läsa e-post, skriva i 
ordbehandlingsprogram och leta efter information inför studierna eller fritiden. 
Att informanterna är unga och studerar vid ett universitet är troligtvis orsaker 
till att de äger egna datorer och är så vana användare av datorer och Internet, 
eftersom datorer har blivit ett centralt hjälpmedel i utbildning och även i det 
sociala livet. Det är på ett sätt synd att undersökningens användargrupp är så 
pass homogen, eftersom jag då inte kan få någon förståelse för hur webbplatsen 
upplevs av användare som inte anser sig vara vana att använda dator och 
Internet och kan därmed inte ta reda på hur användbar webbplatsen är för den 
typen av användare. 

6.1.2 Besök på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 
För att åskådliggöra hur ofta informanterna besöker Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats, på vilken sida inom webbplatsen de ofta 
startar sitt besök, och hur de kom i kontakt med den, presenteras denna 
information i en tabell nedan. Sedan följer en närmare beskrivning och analys 
av tabellens innehåll.  
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Tabell 1 Informanternas besök på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 
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Fiktivt 
namn 

Hur ofta besöks 
webbplatsen? 

Startar oftast sitt 
besök på… 

Första kontakt med 
webbplatsen 

Fredrik Ungefär två 
gånger i månaden. 

Ingångssidan, 
www.ub.uu.se. 

 

Introduktion på biblioteket, 
men den var inte så givande 
eftersom webbplatsen enbart 
visades utan närmare 
genomgång av den. 

Sara Två gånger i 
veckan. 

Ingångssidan och 
ibland Karin 
Boye-bibliotekets 
förstasida. 

Via en länk på Uppsala 
universitets ingångssida, 
www.uu.se. Har inte fått 
någon genomgång av 
webbplatsen. 

Karin Enbart ett fåtal 
gånger senaste 
terminen. 

Ingångssidan. En presentation av 
webbplatsen på biblioteket, 
men ingen djupare 
genomgång av den. 

Anna Ungefär en gång i 
månaden. 

Ingångssidan. Via en länk på Uppsala 
universitets ingångssida. Har 
inte fått någon genomgång av 
webbplatsen. 

David Flera gånger i 
veckan. 

Ingångssidan och 
ibland 
humanioras 
bruksbiblioteks 
förstasidor. 

Vid en introduktion på 
biblioteket där främst aktuella 
databaser och hur man söker i 
dessa gicks igenom, men 
ingen närmare genomgång av 
webbplatsen. 

Linda En till två gånger 
i månaden. 

Ingångssidan. Via länken på Uppsala 
universitets ingångssida. Har 
inte fått någon genomgång av 
webbplatsen. 

Gustav Två till tre gånger 
i månaden. 

Ingångssidan. Via länken på Uppsala 
universitets ingångssida. 
Kunde inte närvara när 
biblioteket hade en 
genomgång av sina resurser. 
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I Tabell 1 ovan framgår att informanterna till viss del skiljer sig åt när det 
gäller hur ofta de besöker Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. Två av 
informanterna besöker webbplatsen varje vecka, medan de andra besöker den 
några gånger i månaden och uppger att besöken ofta sker i samband med att en 
ny delkurs startar.  

I Tabell 1 framgår också att webbplatsens ingångssida, www.ub.uu.se (se 
Bilaga 3)3 är den webbsida som är mest central för undersökningens 
informanter eftersom samtliga främst utgår från den sidan när de besöker 
webbplatsen. Linda meddelar att hon till och med har lagt in ingångssidan i 
”Favoriter” i sin webbläsare och hävdar att: 

Ska jag söka information om biblioteket går jag till förstasidan för där når man det mesta. 
(”Linda”, 2006-02-16) 

Ingångssidan är den som informanterna talar mest om under intervjuerna, 
vilket återigen visar hur central och viktig den sidan är för dem. Att 
ingångssidan är den viktigaste sidan på en webbplats poängteras också i 
litteraturen om webbplatsers uppbyggnad och ur användbarhetssynpunkt är det 
därför av största vikt att den sidan upplevs positivt av användarna (Nielsen & 
Tahir 2002, s. 1).  

Det faktum att samtliga informanter väljer att först och främst tala om 
ingångssidan, trots att jag frågar efter deras upplevelser av webbplatsen i stort, 
skulle kunna bero på att intervjuerna sker framför en dator där informanterna 
själva får gå in på webbplatsen och eftersom de går till ingångssidan först är 
det den sidan som visas när intervjuerna inleds. Detta kan orsaka att de börjar 
tala om den och att den därför får mer uppmärksamhet. Intressant i 
sammanhanget är dock att informanterna gärna klickar sig vidare till andra 
webbsidor inom webbplatsen när de ska visa och förklara någonting, men när 
jag sedan ställer en annan fråga klickar de sig ofta tillbaka till ingångssidan och 
utgår från den igen. Detta tyder på att tolkningen som tidigare gjordes är riktig, 
och som sa att ingångssidan är mest central för informanterna. Samtidigt som 
det är viktigt att undersöka ingångssidan bidrar fokuseringen på den till att 
andra sidor på webbplatsen inte får lika stor uppmärksamhet i undersökningen 
och inte kan behandlas i lika stor utsträckning.  

                                                 
3 I fortsättningen kommer jag inte att skriftligen hänvisa till Bilaga 3 när ingångssidan till Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats behandlas. 

 38

http://www.ub.uu.se/


Tre av informanterna uppger att de blev introducerade för bibliotekets 
webbplats vid ett undervisningstillfälle på sitt bruksbibliotek och beskriver det 
mer som en ytlig presentation av webbplatsen än en djupare genomgång av 
den. David berättar att introduktionen kretsade mer kring hur man söker i 
databaser än vad man kan få information om och vad man kan göra på 
bibliotekets webbplats. Sådant har han tagit reda på själv. Tre av informanterna 
har däremot inte fått någon introduktion alls till webbplatsen i något 
sammanhang, utan har hittat dit själva via en länk på Uppsala universitets 
ingångssida.  

Det skulle vara intressant att veta hur biblioteket ställer sig till att studenter 
som blir introducerade för webbplatsen vid ett undervisningstillfälle på 
biblioteket beskriver introduktionen som ytlig. Om biblioteket skulle behöva 
satsa på att ha en djupare genomgång av webbplatsen skulle det tyda på att 
webbplatsen är så avancerad att förstå och hitta på att studenterna måste bli 
undervisade i hur de ska klara av detta. Det strider mot bibliotekets riktlinjer 
om sin webbplats, som säger att den skall eftersträva användbarhet (IT-
enheten/Informationsutveckling, 2005-06-30). Att sträva mot att utforma 
webbplatsen på ett sätt som bidrar till att studenterna inte behöver en djupare 
genomgång av den, utan själva lätt kan förstå dess innehåll och uppbyggnad, 
ser jag som en bättre lösning, eftersom det underlättar för både biblioteket och 
studenterna.  

6.1.3 Informanternas syften 
Från intervjumaterialet kan jag utläsa tre teman eller kategorier som beskriver 
de olika syften som informanterna har med sina besök på webbplatsen. De 
kategorier som kan beskriva informanternas syften är informationssökning och 
informationsanskaffning, information om biblioteket och information om hur 
man söker information, dessa tre kategorier presenteras närmare nedan. 

6.1.3.1 Informationssökning och informationsanskaffning 
Att söka och få tag på dokument (både tryckta och elektroniska) är det som 
samtliga informanter uppger som det främsta syftet och orsaken till varför de 
besöker Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. Jag har valt att kategorisera 
detta syfte som ”informationssökning och informationsanskaffning” och 
kategorin innefattar informanternas behov av att söka reda på och anskaffa 
kurslitteratur samt annan litteratur och information inför skrivandet av 
inlämningsuppgifter, uppsatser och liknande. Nedan listas de resurser som 
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informanterna uppger sig använda på webbplatsen för att tillgodose behovet av 
att söka och skaffa information.   

DISA, som är Uppsala universitetsbiblioteks webbaserade katalog och den 
resurs som används flitigast av undersökningens samtliga informanter. 

LIBRIS, som är en nationell databas över samlingarna på Sveriges samtliga 
forskningsbibliotek. Det länkas till denna resurs på Uppsala 
universitetsbiblioteks ingångssida och den används i stor utsträckning av 
undersökningens informanter. Eftersom det är en extern resurs kommer 
den inte att behandlas närmare i denna uppsats. 

Tidskriftslistan över Uppsala universitetsbiblioteks tryckta och elektroniska 
tidskrifter nås bland annat via länken ”Tidskrifter” på webbplatsens 
ingångssida, och den används av majoriteten av undersökningens 
informanter.  

Databaser används främst av de informanter som har skrivit eller just nu 
skriver en uppsats inom sitt ämne. För att hitta databaser inom sina 
ämnesområden går de via länken ”Databser, e-böcker, uppslagsverk” på 
ingångssidan.  

Länksamlingen som nås via länken ”Portaler, länkar och sökverktyg” på 
ingångssidan används enbart av Gustav och David. Länksamlingen är 
indelad utifrån ämne och studenter i humaniora hänvisas via den sidan till 
ämnesportalen RASK, som är en omfattande länksamling inom de 
humanistiska vetenskaperna. Gustav uppskattar den resursen men eftersom 
det är en extern resurs, som ligger utanför Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats, kommer den inte att behandlas närmare i denna uppsats. 

Beställa fjärrlån uppger sig ett fåtal av informanterna att ha behov av och gör 
det via länken ”Lån och fjärrlån” på webbplatsens ingångssida. 

Universitetets avhandlingar och publikationer heter en länk som David hittade 
på webbplatsens ingångssida när han letade efter material inför sitt 
uppsatsskrivande. Han trodde att det var en relevant resurs för honom, men 
hittade dessvärre inte någon användbar litteratur där.  

6.1.3.2 Information om biblioteket 
Samtliga informanter uppger sig någon gång ha besökt Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats med syftet att hitta information om något av 
de olika bruksbibliotekens öppettider och adresser. Detta syfte grundar sig ofta 
i att informanterna har sett att ett visst bruksbibliotek har en bok eller tidskrift 
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som de behöver och därmed behöver ta reda på var bruksbiblioteket ligger och 
när det har öppet.  

Vissa av informanterna uppger sig också ha använt webbplatsen för att leta 
reda på telefonnummer eller e-postadresser till ett visst bruksbibliotek eller 
bibliotekets personal samt information om låneregler, kopieringskostnader och 
andra bestämmelser vid biblioteket.     

6.1.3.3 Information om hur man söker information 
Det är enbart två av informanterna, David och Gustav, som uppger att de har 
besökt webbplatsen i syftet att få hjälp och tips om hur man söker och hittar 
relevant information inom sina ämnesområden. De har då klickat på länken 
”Att söka information” på webbplatsens ingångssida och når då en genomgång 
av hur man kan gå till väga för att lyckas i sin informationssökning. Både 
David och Gustav upplever detta som en bra och viktig resurs, men anser att 
guiden är ansträngande att ta sig igenom, eftersom den består av en stor mängd 
text. Gustav föreslår att den skulle kunna bli mer överskådlig och intressant att 
ta sig igenom om den inte var så generellt skriven. Han föreslår att guiden 
delas upp utifrån hur man söker och hittar relevant information inom specifika 
ämnesområden, med andra ord organiseras utifrån ett ämnesbaserat 
organisationsschema. På webbplatsen tillgängliggörs denna typ av information 
i så kallade ”Ämnesguider”, som Gustav anser är ett väldigt bra initiativ, men 
dessvärre har det ännu inte skapats ämnesguider för något av de ämnen som 
den här undersökningens informanter läser.  

6.2 Upplevelser av webbplatsens innehåll 
När informanterna tillfrågas vad de tycker om Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats innehåll används fraser som ”bra, men för mycket”, ”plottrigt” och 
”rörigt”. Informanterna upplever inte att innehållet är otydligt formulerat rent 
språkmässigt, och på så sätt är innehållet användbart med tanke på att det 
verkar vara anpassat efter deras förståelse och kognitiva förmåga, vilket 
användbarhetsprincipen att alltid utgå från användarna poängterar. De 
framhäver däremot att texten på vissa webbsidor är för lång och tråkigt 
uppställd, vilket bidrar till att de inte orkar läsa igenom hela texten. Linda och 
David ser till exempel ett behov av att minska mängden text som informerar 
om bibliotekets regler och som kan nås via navigationsmenyn till vänster på 
webbplatsens ingångssida. Reglerna spaltas upp utifrån paragrafer vilket inte 
tilltalar David, och Linda påpekar att:  
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Ser det ur såhär så klickar man ju bort det direkt, fast det nog skulle vara bra att läsa det, 
och det är ju synd. Det skulle vara bättre med en kortare sammanfattning med beskrivande 
rubriker och luftig text. (”Linda”, 2002-02-16) 

Forskning om människors läsning av text på webbplatser bekräftar att det är 
ovanligt att människor läser den typen av texter noggrant, eftersom det blir för 
ansträngande att läsa en stor mängd text på en datorskärm (McCracken & 
Wolfe 2004, s. 109f; Nielsen & Tahir 2002, s. 14). Att applicera 
användbarhetsprincipen enkelhet så långt det är möjligt, utan att viktig 
information går förlorad på de webbsidor som innehåller mycket text, tolkar 
jag som viktigt för att öka användbarheten och webbplatsens läsbarhet.    

6.2.1 Upplevelser av ingångssidornas innehåll 
För att en webbplats ska kunna benämnas som användbar är det viktigt att 
användarna upplever att den information, service och de resurser som är 
väsentliga för dem tillgängliggörs redan på webbplatsens ingångssida (Nielsen 
& Tahir 2002, s. 2 f). Samtliga informanter anser att ingångssidan till Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats innehåller länkar till all den information, 
service och de resurser som de behöver för att tillgodose de syften som de har 
med sina besök på webbplatsen, vilket är positivt ur användbarhetssynpunkt, 
men de uppger samtidigt att det finns en mängd länkar på ingångssidan som de 
aldrig har klickat på och inte heller upplever som relevanta för dem. Karin 
uttrycker dock förståelse för varför ingångssidan innehåller så mycket när hon 
säger:  

Man går ju in på förstasidan med ett syfte och då vill man ju inte behöva klicka på tio 
länkar för att komma till det man vill, så det kanske är bra att det är såhär mycket på den. 
(”Karin”, 2006-02-08) 

Sara pekar på en intressant aspekt när hon säger att hon tar för givet att det 
mesta som finns på webbplatsen kan nås via ingångssidan och att hon därför 
inte utforskar om det finns väsentliga länkar till information, service och 
resurser på någon annan sida inom webbplatsen. Detta visar på hur viktigt det 
är att ge en bild av hela webbplatsens innehåll redan på ingångssidan, som 
Nielsen och Tahir (2002, s. 2 f) påpekar.  

Sara, Anna, Linda, David och Gustav upplever att de olika 
bruksbibliotekens ingångssidor är väldigt lika webbplatsens övergripande 
ingångssida, både till utseende och innehåll (för en jämförelse se den 
övergripande ingångssidan i Bilaga 3 och Karin Boye-bibliotekets ingångssida 
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i Bilaga 4). Anna, Linda och David anser att bruksbibliotekens sidor enbart 
behöver innehålla information som är specifikt kopplad till de enskilda 
biblioteken, som exempelvis adress, öppettider, personal, telefonnummer och 
e-postadresser. Linda ser gärna också att en karta över bibliotekens interiör 
med hylluppställning, studieplatser och dylikt läggs upp på webbplatsen. Sara 
och Gustav anser däremot att det inte är nödvändigt att bruksbiblioteken har 
egna ingångssidor över huvud taget eftersom information som är specifikt 
kopplad till dem, såsom öppettider och adresser, också kan nås direkt från den 
övergripande ingångssidan.  

6.2.2 Upplevelser av innehållet på ett urval webbsidor 
Trots att intervjuerna till stor del kretsade kring webbplatsens ingångssida 
samlades en del data in som beskriver informanternas upplevelser av vissa av 
de andra webbsidorna som är centrala för dem. 

Tidskriftslistan (se Bilaga 5) som informanterna går in till via länken 
”Tidskrifter” på webbplatsens ingångssida är den webbsida som informanterna 
ställer sig mest positiv till. Det enda de möts av när de klickar på den länken är 
en ruta där de antingen kan välja att söka fram tidskrifter utifrån ISSN-
nummer, vilken bokstav de börjar på, vilket ämnesområde de klassas att 
tillhöra (detta gäller dock enbart för de elektroniska tidskrifterna) eller söka på 
ett valfritt ord från tidskriftens titel. Det är inte förrän man har valt att utnyttja 
någon av dessa sökmöjligheter som en lista med länkar till de tidskrifter som 
genereras från sökningen listas upp i bokstavsordning. Det ser jag som ett 
tydligt exempel på användbarhetsprincipen enkelhet och informanterna 
beskriver också sidan som enkel, överskådlig och att det framgår vad man kan 
göra. Det tyder på att den webbsidan är användbar för den här undersökningens 
informanter. David och Gustav saknar däremot möjligheten att även kunna 
söka de tryckta tidskrifterna utifrån ämnesområde. Att enbart söka på 
tidskriftens namn eller ISSN-nummer är inte tillfredsställande då studenterna 
inte alltid känner till dessa.  

Webbsidan ”Databaser, e-böcker, uppslagsverk” (se Bilaga 6) upplevs av 
samtliga informanter som en väldigt bra resurs, men de beskriver den som lite 
stökig. I likhet med ”Tidskrifter” möts här användarna av olika möjligheter att 
söka efter relevanta databaser, e-böcker och elektroniska uppslagsverk, och 
dessa sökmöjligheter upplevs också som tillräckliga och lätta att förstå. Till 
skillnad från ”Tidskrifter” presenteras användarna här för en lång rad länkar 
direkt när de går in på sidan. Det är närvaron av denna lista med länkar som får 
informanterna att kalla sidan för stökig. Detta visar på att utformandet och 
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presentationen av bibliotekets olika resurser inte är konsekvent, vilket påverkar 
webbplatsens användbarhet negativt (Dumas & Redish 1999, s. 53; Badre 
2002, s. 148). 

David och Gustav tycker att sidan ”Portaler, länkar och sökverktyg” (se 
Bilaga 7) är angenäm eftersom den är lättöverskådlig, och det är lätt att förstå 
att man ska klicka på länken ”RASK” för att komma till relevanta länkar inom 
humanioras olika ämnesområden. Ämnesportalen RASK är en extern resurs 
och kommer således inte att behandlas närmare i denna uppsats.  

6.2.3 Upplevelser av innehållets organisation 
Eftersom man sällan aktivt tänker på hur en webbplats innehåll är organiserat 
(Nielsen 2000, s. 15) är det svårt för undersökningens informanter att konkret 
tala om webbplatsens organisationsschema och organisationsstruktur. Jag har 
utifrån deras uttalanden om webbplatsens navigation uttolkat hur de uppfattar 
webbplatsens organisationssystem, eftersom navigationen på en webbplats är 
nära sammanbundet med hur innehållet på webbplatsen är organiserat 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 106). 

6.2.3.1 Webbplatsens organisationsscheman 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats använder både ämnesbaserat, 
handlingsbaserat och alfabetiskt organisationsschema. Ett exempel på när 
innehållet struktureras ämnesvis finns under länken ”Portaler, länkar och 
sökverktyg” där länkar till externa resurser struktureras utifrån vilket 
ämnesområde de anses tillhöra. Innehållet struktureras baserat på handling 
under rubriken ”Bibliotekets service” på ingångssidan där användare bland 
annat har möjlighet att beställa fjärrlån och ställa referensfrågor elektroniskt 
till biblioteket. Tidskriftslistan är ett exempel på ett alfabetiskt 
organisationsschema där titlarna på tidskrifterna ställs upp i bokstavsordning.  

Utöver ämnesbaserat, handlingsbaserat och alfabetiskt 
organisationsschema anser jag att webbplatsen även kan sägas använda ett 
geografiskt organisationsschema, eftersom den är uppdelad utifrån 
organisationens geografiska uppdelning, där de olika bruksbiblioteken har 
varsin ingångssida. Att utforma webbplatsen utifrån organisationens 
uppbyggnad strider, som tidigare nämnts, mot användbarhetsprincipen att alltid 
utgå från användarna (Nielsen 2000, s. 15) och jag tycker mig kunna utläsa att 
somliga av undersökningens informanter inte upplever att webbplatsen är 
uppbyggd utifrån deras synvinkel. Sara, Anna, Linda och Gustav påpekar 
exempelvis att vissa av de länkar som möter dem i navigationsmenyn på 
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webbplatsens ingångssida inte känns riktade till dem som studenter, utan 
snarare riktar sig till bibliotekets och eventuellt universitetets personal. Det gör 
att det redan på ingångssidan blir tydligt att webbplatsen är uppbyggd utifrån 
bibliotekets synvinkel. Länkarna som informanterna hänvisar till är 
”Biblioteket i siffror”, ”Organisation”, ”Instruktion för biblioteket”, 
”Kvalitetsarbete” och ”Mål för undervisning”. Informanterna anser att det 
säkert är bra och intressant information som bör vara kvar på webbplatsen, men 
upplever att den inte är relevant för dem och ser hellre att denna information 
kan bli åtkomlig via ingångssidan i form av enbart en länk, som exempelvis 
kan heta ”Om biblioteket” eller ”Allmän information om biblioteket”. 

6.2.3.2 Webbplatsens organisationsstrukturer 
Webbplatsens övergripande organisationsstruktur är hierarkisk, vilket 
informanterna tycks vara mycket bekväma med och som kan bero på att de är 
vana Internetanvändare. Det är absolut vanligast att webbplatser organiseras 
hierarkiskt (Rosenfeld & Morville 2002, s. 65) och eftersom även Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats gör det är dess organisationsstruktur 
konsekvent i förhållande till övriga webben och bidrar till att informanterna 
”känner igen sig” och förstår webbplatsens struktur, vilket Nielsen pekar på 
som en viktig princip för användbarhet (Nilesen 2000, s. 189).  

En stor del av webbplatsens innehåll struktureras i databaser, vilket är 
nödvändigt på en så stor webbplats som innehåller så mycket information och 
länkar till både interna och externa resurser (McCracken & Wolfe 2004, s. 
65 ff). Att innehållet struktureras i databaser tycks informanterna uppleva som 
positivt eftersom de inte vill behöva läsa igenom en stor mängd text och länkar. 
Jag tolkar det som att de uppskattar att först få precisera vilken del av 
innehållet som de vill få presenterat för sig, eftersom de är positivt inställda till 
tidskriftssidan som ger den möjligheten.   

Även hypertextbaserat organisationsschema används och både Anna och 
Gustav berör detta sätt att organisera innehållet då de talar om den webbsida 
som nås via länken ”Humaniora och teologi” på webbplatsens ingångssida. 
Som tidigare nämnts är en webbplats organisationsstruktur nära 
sammankopplad med dess navigationssystem (McCracken & Wolfe 2004, s. 
106). Annas och Gustavs åsikter om sidan ”Humaniora och teologi” kan därför 
också beskriva deras upplevelser av webbplatsens hypertextbaserade 
navigationssystem. På webbsidan ”Humaniora och teologi” berättas det i 
löpande text om vilka bruksbibliotek och resurser som är relevanta för 
studenter, forskare och lärare inom humaniora och teologi. I den löpande texten 
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länkas till de relevanta biblioteken och resurserna och Anna och Gustav 
beskriver denna sida som innehållsrik, men bestående av för mycket text och 
utspridda länkar. De uppger sig inte orka läsa igenom denna text och tycker att 
det är synd, eftersom de därför kan missa en länk till någon relevant resurs. Det 
är precis detta som McCracken och Wolfe (2004) beskriver som faran med ett 
hypertextbaserat navigationssystem, eftersom människor tenderar att enbart 
ögna sig igenom större textstycken på webbplatsen och därför missar relevanta 
länkar som inbäddas i texten (McCracken & Wolfe 2004, s. 109 f).   

Nedan följer en närmare beskrivning av informanternas uppfattningar om 
webbplatsens navigationsmöjligheter. 

6.3 Upplevelser av webbplatsens navigation 
När informanterna tillfrågas om vad de anser om webbplatsens 
navigationsmöjligheter utrycker de sig på samma sätt som när de beskriver 
webbplatsens innehåll, de anser att det är ”plottrigt”, ”rörigt” och ”för mycket 
länkar”. Dessa upplevelser rör främst ingångssidan och de olika 
bruksbibliotekens ingångssidor och samtliga informanter pekar på det dilemma 
som Nielsen och Tahir (2002, s. 2 f) lyfter fram, nämligen svårigheten att 
tillgängliggöra webbplatsens innehåll på ingångssidan utan att den blir överröst 
av länkar. Informanterna påpekar att ingångssidan till Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats till viss del är just överöst av länkar. De 
utrycker inte en önskan att ta bort några specifika länkar utan förespråkar 
snarare att de bör struktureras och presenteras på ett annorlunda sätt. Däremot 
uttrycker sig informanterna positivt om själva utformningen av webbplatsens 
länkar språkmässigt och utseendemässigt. De anser att det tydligt framgår vad 
som är länkar och vad som inte är det, vilket enligt Nielsen (2000, s. 188 ff) är 
viktigt för att en webbplats navigation ska kunna benämnas som användbar. 
Problemet tycks således inte vara att förstå vart länkarna leder, utan att hitta de 
länkar som kan vara av intresse för informanterna. Det kan vara en följd av att 
användare tenderar att enbart ögna igenom texten på en webbsida och därmed 
lätt missar en relevant länk (McCracken & Wolfe 2004, s. 109f; Nielsen & 
Tahir 2002, s. 14). Denna tendens tydliggörs under intervjun med Linda då hon 
konstaterar att länken ”Kurslitteratur” på webbplatsens ingångssida låter 
intressant för henne, men uppger att hon inte har sett den tidigare. Även länken 
”Lån och fjärrlån” har ”gömt sig” på ingångssidan för både Anna och Fredrik. 
Anna uppger sig ha försökt ta reda på om man kan beställa fjärrlån via 
webbplatsen, men lyckades inte hitta den länken förrän under intervjun då hon 
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läste igenom ingångssidans länkar lite mer noggrant än hon brukar. Inte heller 
Fredrik kunde se att man har möjlighet att beställa fjärrlån via webbplatsen 
förrän en bekant talade om det för honom. Detta är ett tecken på att 
användbarhetsprincipen enkelhet bör tillämpas på utformningen av 
ingångssidan.  

Sara, Anna och Gustav påpekar att två av länkarna på ingångssidan, 
nämligen ”Portaler, länkar och sökverktyg” och ”Databser, e-böcker, 
uppslagsverk” skulle tjäna på att delas upp i separata länkar. Sara berättar att:  

Jag använder inte den här ”Portaler, länkar och sökverktyg” så mycket, men jag tror 
faktiskt att jag skulle använda den mer om den bara hette ”Länkar”, för om jag är ute efter 
länkar och så heter den portaler och sökverktyg också, så bli jag såhär, nej det är nog inte 
vad jag är ute efter. (”Sara”, 2006-02-07) 

I det här fallet är det själva formuleringen av länken som bidrar till att Sara 
väljer att inte använda sig av den resursen trots att den kan vara relevant för 
henne. En länk, vars formulering står i vägen för användningen av den, är inte 
användbar enligt McCracken och Wolfe (2004, s. 105 ff). Gustav tror att en 
uppdelning av länken ”Databaser, e-böcker, uppslagsverk” skulle kunna bidra 
till att e-böckerna lyfts fram mer. Som det är nu använder han enbart den sidan 
när han ska hitta relevanta databaser inom sitt ämnesområde och tänker inte på 
att det kan finnas relevanta e-böcker också. 

6.3.1 Användarens tre navigationsfrågor 
Nielsen (2000, s. 188 ff) hävdar att, för att en webbplats navigationssystem ska 
kunna benämnas som användbart, bör det kunna svara på de tre 
navigationsfrågorna som en användare har när han eller hon besöker en 
webbplats. Dessa frågor är ”Var befinner jag mig?”, ”Var har jag varit?” samt 
”Vart kan jag gå härnäst?”. Nedan utvärderas om och hur 
navigationselementen på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats lyckas svara 
på dessa frågor.      

6.3.1.1 Var befinner jag mig? 
Nielsen hävdar att det tydligt ska framgå på vilken webbplats användaren är 
och var denne befinner sig inom den aktuella webbplatsen (Nielsen 2000, s. 
188 ff). 

Högst upp i navigationsmenyn, som finns till vänster på varje sida inom 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats, finns Uppsala universitets emblem 
placerat. Detta upplever samtliga informanter som positivt eftersom det 
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tydliggör att det är inom Uppsala universitets domän man befinner sig. Under 
den logotypen finns en länk som heter ”Universitetsbiblioteket” och som leder 
till ingångssidan på universitetsbibliotekets webbplats, vilket de också anser är 
bra, eftersom den sidan är så central för informanterna och på så sätt kan nås 
med enbart ett ”klick”. Dessa navigationselement svarar således på frågan om 
vilken webbplats användaren befinner sig på och de är dessutom placerade i 
övre vänstra hörnet på varje webbsida, där användare förväntar sig att länken 
till ingångssidan skall vara placerad (McCracken & Wolfe 2004, s. 106 ff). 

Informanterna upplever generellt att webbsidorna har välformulerade 
rubriker som tydliggör vad sidan handlar om och på så sätt svarar på frågan var 
de befinner sig någonstans inom webbplatsen. De webbsidor som däremot 
skapar viss förvirring i den här frågan är bruksbibliotekens ingångssidor 
eftersom dessa upplevs likna den övergripande ingångssidan väldigt mycket 
och både Sara och Linda berättar att de har trott sig hamna på den övergripande 
ingångssidan när de klickade på länken till Karin Boye-bibliotekets 
ingångssida (se Bilaga 4).     

6.3.1.2 Var har jag varit? 
För att besvara navigationsfrågan ”Var har jag varit?” används ofta 
webbläsarnas funktioner som exempelvis ”Bakåt-knappen” (Nielsen 2000, s. 
188 ff). Informanterna i den här undersökningen uppger sig behöva använda 
”Bakåt-knappen” i stor utsträckning när de navigerar sig runt på Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats. De utrycker däremot inte några behov av att 
få tydligare besked om var de redan har varit på webbplatsen. Det kan tyda på 
att utformningen av länkar följer den konsensus som finns på webben om detta, 
där de länkar som användaren har besökt ändrar färg (Nielsen 2000, s. 188 ff). 
Att utformningen av länkar följer konsensus betyder att 
användbarhetsprincipen konsekvens i förhållande till webben i stort införlivas 
på webbplatsen.  

6.3.1.3 Vart kan jag gå härnäst? 
Utifrån den data som samlades in under intervjuerna tycker jag mig kunna 
utläsa att navigationsfrågan ”Vart kan jag gå härnäst?” inte till fullo kan 
besvaras av webbplatsens navigationselement. Det navigationselement som 
ofta används för att kunna besvara denna fråga är en navigationsmeny 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 105), vilket också används på Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats. Navigationsmenyn på universitetsbibliotekets 
webbplats tillämpar användbarhetsprincipen konsekvens i den bemärkelse att 
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den befinner sig till vänster på samtliga webbsidor inom webbplatsen. Däremot 
är navigationsmenyn inte konsekvent i den bemärkelse att länkarna i menyn 
försvinner och byts ut när man förflyttar sig från en webbsida till en annan. Det 
här bidrar till att de valmöjligheter som en användare har på en sida inte finns 
kvar på nästa sida, utan han eller hon ställs då inför några andra valmöjligheter. 
Svaret på frågan ”Vart kan jag gå härnäst?” blir därför olika beroende på 
vilken webbsida användaren befinner sig på. Detta tror jag är en bidragande 
orsak till varför undersökningens informanter gärna ”klickar” sig tillbaka till 
ingångssidan och utgår ifrån den, eftersom valmöjligheterna på de andra 
sidorna har försvunnit.  

Det är enbart Linda som inte uttrycker frustration över att länkarna i 
menyn är rörliga, de andra informanterna upplever att rörligheten bidrar till att 
de ständigt måste använda sig av ”Bakåt-knappen” i webbläsaren för att gå 
tillbaka till föregående sida där det fanns en intressant länk i menyn, som inte 
följde med till den sida de befinner sig på för tillfället. Eftersom webbplatsen 
främst är uppbyggd utifrån ett hierarkiskt organisationsschema är också 
webbplatsens navigationssystem till stor del hierarkiskt. Enligt McCracken och 
Wolfe (2004) är nackdelen med ett hierarkiskt navigationssystem att 
användarna ofta måste använda sig av ”Bakåt-knappen” i webbläsaren för att 
förflytta mellan webbsidorna, vilket kan orsaka att användarna ”tappar bort 
sig” på webbplatsen (McCracken & Wolfe 2004, s. 62 ff), vilket också 
majoriteten av den här undersökningens informanter uppger sig göra. 

Karin berör bristen på tillämpning av användbarhetsprincipen att alltid 
utgå från användarna i webbplatsens navigationsmeny när hon säger: 

Jag tycker att har man ett menysystem som man ska klicka sig runt på så ska det finnas 
kvar hela tiden, för så brukar det vara på andra hemsidor, man ska inte behöva backa. Nu 
försvinner det ju hela tiden saker ur menyn och man måste hela tiden byta fokus för att se 
var man ska göra nästa sak, och det är kanske överskådligt för den som har suttit och 
skapat sidan, men är man inte så bekant med den så blir det lite detektivarbete.  (”Karin”, 
2006-02-08) 

Karin upplever att navigationssystemet inte är överskådligt för henne, utan 
enbart för dem som har utformat systemet, vilket gör att det systemet inte blir 
användbart för henne. Karin berör också användbarhetsprincipen konsekvens i 
förhållande till resten av webben och pekar på att navigationsmenyn inte 
tillämpar den principen, eftersom den inte följer hennes invanda föreställningar 
om hur navigationsmenyer brukar vara utformade.    
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6.4 Upplevelser av webbplatsens layout 
Undersökningens informanter har inte lika mycket att säga om webbplatsens 
layout som de har om dess innehåll och navigation, bortsett från ett fåtal 
aspekter som presenteras nedan. 

Informanterna beskriver webbplatsens layout med ord som ”okej”, ”ren 
och enkel”, ”varken bra eller dålig” och ”lite tråkig”. Den upplevs således inte 
som negativ och enerverande, men samtidigt inte heller som upplyftande eller 
attraktiv. För att göra layouten mer tilltalande för informanterna kan 
användbarhetsprincipen att alltid utgå från användarna tillämpas, vilket 
innebär att utformningen av layouten anpassas efter deras estetiska preferenser. 
Det är dock svårt för biblioteket att utforma webbplatsens layout i så stor 
utsträckning eftersom de måste följa Uppsala universitets grafiska profil 
(Intervju, Alice Meissner, 2005-12-15).  

McCracken och Wolfe påpekar att utformningen av grafiska element är 
viktig för en webbplats användbarhet eftersom de kan hjälpa användaren att 
förstå vad på webbplatsen som är innehåll och vad som är navigationselement 
(McCracken & Wolfe 2004, s. 83 ff). Layouten på Uppsala universitets-
biblioteks webbplats tycks hjälpa till att förtydliga för informanterna vad som 
är webbplatsens navigationselement, genom att till exempel använda en 
kontrasterande färg i navigationsmenyn i förhållande till resten av webbsidan. 
Länkar färgsätts också i en annan färg än den ”vanliga” texten.  

Informanterna upplever däremot att webbplatsens layout kan förbättras för 
att tydliggöra webbplatsens innehåll bättre. Informanternas övergripande 
reflektioner om webbplatsen är att den är plottrig och innehåller för mycket 
text och länkar, som struktureras så tätt att informanterna riskerar att gå miste 
om relevant information, och relevanta länkar, enbart för att de inte orkar läsa 
igenom all text. Samtliga informanter uttrycker en önskan att texten och 
länkarna inte ska skrivas och staplas så tätt ihop, och syftar då främst på 
ingångssidorna. De anser att presentationen av webbplatsens innehåll skulle 
tjäna på att göras mer lättöverskådlig och ”luftig”, som Sara uttrycker det. 
Fredrik, Karin, Linda, David och Gustav anser även att själva texten kan vara 
större, eller att det åtminstone bör finnas en möjlighet att få texten presenterad i 
en större storlek, för att göra innehållet lättare att läsa och mer överskådligt.  

Någonting som samtliga informanter nämner som positivt är att 
webbplatsen följer samma layout som de andra webbsidorna under Uppsala 
universitets domän. Detta görs till exempel genom att använda samma 
färgsättning och kan ses som en tillämpning av användbarhetsprincipen 
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konsekvens. Det bidrar till att de ”känner igen sig” och kan svara på 
navigationsfrågan ”Var befinner jag mig?”, vilket Nielsen (2000, s. 188 ff) 
beskriver som viktigt för en webbplats användbarhet. De färger som dominerar 
på sidan är rött, vitt, grått och svart, vilket därmed inte strider mot 
användbarhetsprincipen enkelhet, som i förhållande till en webbplats layout 
bland annat innebär att en webbsida inte bör innehålla för många olika färger, 
detta för att undvika att uppfattas som ”rörig” (McCracken & Wolfe 2004, s. 
161 ff).  

Någonting som många av informanterna efterlyser på webbplatsen, för att 
göra den mer angenäm att besöka, är bilder. Detta tror de kan bidra till att 
webbplatsen blir mer luftig och gör att känslan av ”plottrighet” försvinner, som 
Anna uttrycker det. Fredrik, Sara och Gustav föreslår bland annat att bilder på 
några av bruksbiblioteken och deras interiörer kan göra webbplatsen mer 
inbjudande och trevlig att besöka.  
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7 Slutsatser och diskussion 

I föregående kapitel presenterades en grupp användares användning och 
upplevelser av Uppsala universitetsbiblioteks webbplats innehåll, navigation 
och layout. Det här kapitlet kommer att återknyta till dessa upplevelser för att 
kunna besvara uppsatsens övergripande frågeställning; hur användbar Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats är.  

7.1 Principer för användbarhet 
För att kunna dra slutsatser om hur användbar Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats är, diskuteras hur väl de centrala principerna för användbarhet 
införlivats i webbplatsens utformning. Principerna är konsekvens, enkelhet 
samt utgå alltid från användarna. Diskussionen rör främst webbplatsens 
ingångssida eftersom det är den sida som samtliga av undersökningens 
informanter utgår ifrån och har mest åsikter om under intervjuerna. 

7.1.1 Konsekvens 
Användbarhetsprincipen konsekvens innebär att webbplatsen inte bör kräva att 
användaren ständigt måste lära sig nya saker för att kunna förstå och förflytta 
sig runt på webbplatsen. Utformningen av webbplatsen bör istället förlita sig 
på användarens invanda mönster och tidigare erfarenheter (Dumas & Redish 
1999, s. 53; Badre 2002, s. 148).  

Utifrån analysen av intervjuerna tycker jag mig kunna utläsa att Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats enbart införlivar principen konsekvens till viss 
del. Principen införlivas främst i utformningen av webbplatsens layout, som 
både är konsekvent i förhållande till Uppsala universitets domän, eftersom den 
följer universitetets grafiska profil, och även är konsekvent inom bibliotekets 
webbplats i valet av färger och teckensnitt.  

Webbplatsens navigation följer till viss del de generella ”designreglerna” 
som gäller på webben, som Nilsen (2000, s. 189) beskriver som viktigt för en 
webbplats konsekvens, i och med att navigationsmenyn är placerad till vänster 
på varje webbsida med en logotyp högt upp som svarar på frågan ”Var befinner 
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jag mig?”. Webbplatsens navigation tillämpar däremot inte principen 
konsekvens i det avseende att länkalternativen i navigationsmenyn inte är fasta, 
utan byts ut från en webbsida till en annan. Informanterna upplever detta som 
frustrerande eftersom de då inte kan få en övergripande bild av var de har 
möjlighet att gå, utöver de alternativ som presenteras för dem på den webbsida 
de befinner sig för tillfället.    

7.1.2 Enkelhet 
Användbarhetsprincipen enkelhet har framkommit ur forskning som bland 
annat visar att människor tenderar att inte läsa igenom innehållet på en 
webbsida alltför noggrant. En webbplats bör därför inte innehålla för mycket 
text och länkar (McCracken & Wolfe 2004, s. 109f; Nielsen & Tahir 2002, s. 
14). Enkelhetsprincipen tolkar jag som den princip som införlivas minst på 
webbplatsen eftersom samtliga informanter upprepade gånger beskriver 
webbplatsen som ”plottrig”, ”rörig” och ”för mycket”. Att bibliotekets 
personal själva utformar innehållet på sina webbsidor kan troligtvis ha bidragit 
till att ingångssidan och de olika bruksbibliotekens ingångssidor innehåller så 
mycket länkar. Personalen vill framhäva all den service och alla de resurser 
som biblioteket kan erbjuda redan på ingångssidan (Intervju, Alice Meissner, 
2005-12-15) och är också det som Nilsen & Tahir (2002) beskriver som 
ingångssidans huvudsyfte. Men det stora problemet ligger i att presentera hela 
webbplatsens innehåll, på ett för användarna överskådligt och lättbegripligt 
sätt, utan att de upplever sig bli överösta av länkar (Nielsen & Tahir 2002, s. 
2 f), vilket den här undersökningens informanter till viss del tycker sig bli på 
Uppsala universitetsbiblioteks ingångssida.   

Webbplatsens layout tillämpar däremot enkelhetsprincipen i stor 
utsträckning eftersom den inte innehåller för många och för skarpa färger eller 
avancerade grafiska element. Informanterna påpekar dock att de skulle uppleva 
texten som mer angenäm att läsa om den var större och hade mer mellanrum 
mellan raderna.  

7.1.3 Utgå alltid från användarna 
För att en webbplats ska kunna benämnas som användbar bör användarna 
uppleva att den är skapad med dem i åtanke. Det innebär bland annat att 
webbplatsens innehåll ska kunna tillgodose de behov och syften som 
användarna har när de besöker webbplatsen (Badre 2002, s. 229; McCracken & 
Wolfe 2004, s. 44f; Nielsen 1993, s. 43). Undersökningens informanter 
upplever att Uppsala universitetsbiblioteks webbplats innehåller den 

 53



information, service och de resurser som de behöver, och i den bemärkelsen 
kan användbarhetsprincipen att alltid utgå från användarna sägas införlivad 
när det gäller webbplatsens innehåll. Trots det vill jag inte säga att denna 
princip till fullo införlivas med tanke på att informanterna samtidigt upplever 
att webbplatsen innehåller en mängd information som de inte upplever som 
riktad till dem.  

McCracken och Wolfe (2004, s. 5) hävdar att en webbplats inte till fullo 
kan sägas utgå från användarna om dessa inte har undersökts, definierats och 
involverats i utformningen av webbplatsen. Den enda användargrupp som fick 
tycka till om den nuvarande versionen av Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats var bibliotekarierna vid universitetsbiblioteket (Intervju, Alice 
Meissner, 2005-12-15). Det tror jag är en bidragande orsak till varför en del av 
innehållet på webbplatsen inte upplevs som riktat till informanterna, utan 
snarare till personal inom organisationen. Att de olika bruksbiblioteken och 
andra enheterna vid biblioteket har enskilda ingångssidor tydliggör också att 
webbplatsen är utformad utifrån organisationen och det får mig att hävda att 
användbarhetsprincipen att alltid utgå från användarna inte till fullo införlivas 
på webbplatsen, åtminstone inte när det gäller den här undersökningens 
användare.    

I kapitlet ”Forskningsöversikt” i början av denna uppsats hänvisas till ett 
antal studier som har undersökt användbarheten på vissa amerikanska 
universitetsbiblioteks webbplatser. Dessa undersökningar identifierade att det 
centrala användbarhetsproblemet på de undersökta webbplatserna var att 
användarna, som i dessa fall också var studenter, inte kunde förstå vart vissa 
länkar ledde och vad viss text informerade om på grund av att de formulerades 
utifrån bibliotekariernas förståelse, med ord som ”katalog” och ”index”, och 
inte utifrån studenternas förståelse. Jag tycker mig inte kunna identifiera detta 
användbarhetsproblem på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats eftersom 
den här undersökningens informanter upplever att det rent språkligt är tydligt 
var webbplatsens länkar leder någonstans. På så sätt införlivas principen att 
alltid utgå från användarna i utformningen av webbplatsens navigation, 
eftersom den tar hänsyn till informanternas kunskap och förståelse. Trots det är 
inte webbplatsens navigationssystem till fullo utformat utifrån informanternas 
förståelse eftersom de inte upplever det som lättöverskådligt när länkarna i 
navigationsmenyn försvinner och byts ut när de förflyttar sig inom 
webbplatsen. Det kräver att informanterna kommer ihåg på vilken webbsida 
det fanns en relevant länk, vilket de inte alltid kan förväntas klara av och 
därmed riskerar de att gå miste om relevant information.     
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Webbplatsens layout införlivar till viss del den här principen eftersom 
informanterna varken upplever layouten som otroligt angenäm eller som 
alldeles avskyvärd, utan som ”okej”. Utformningen av webbplatsens layout kan 
inte beskrivas som att helt och hållet utgå från informanternas estetiska 
preferenser. Men layouten strider inte heller helt emot deras preferenser 
eftersom den inte upplevs så distraherande att den misslyckas med att 
tydliggöra vad som är innehåll och vad som är navigationselement på 
webbplatsen, vilket McCracken och Wolfe (2004, s. 83 ff) lyfter fram som 
betydelsefullt för en webbplats användbarhet. Frågan som nu kan ställas är hur 
användbar Uppsala universitetsbiblioteks webbplats är.  

7.2 Hur användbar är Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats? 

När användbarheten på en webbplats ska diskuteras måste det alltid definieras 
för vilken typ av användare som webbplatsen är, eller inte är, användbar 
(Allwood 1998, s. 9). I denna uppsats diskuteras således hur användbar 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats är för de sju studenterna i humaniora 
som har blivit intervjuade i denna undersökning. 

Utifrån ovanstående diskussion om hur väl de tre principerna för 
användbarhet införlivas på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats drar jag 
slutsatsen att webbplatsen enbart är användbar till en viss del för 
undersökningens informanter. Den del av webbplatsen som till största delen 
tillämpar principer för användbarhet är layouten eftersom den upplevs som 
konsekvent och enkel, men för att användbarheten ska öka bör utformningen 
av layouten utgå mer från användarnas estetiska preferenser.  

Webbplatsen kan även benämnas som användbar i den bemärkelsen att den 
tillgodoser de syften som informanterna har när de besöker webbplatsen. 
Användbarhetsproblemet tycks snarare ligga i informanternas upplevelse av att 
en stor del av webbplatsens innehåll inte är utformat med deras behov och 
syften i åtanke, utan istället är utformat utifrån bibliotekets perspektiv. 
Webbplatsen är säkerligen mer användbar för personalen som arbetar på 
universitetsbiblioteket eftersom de vet hur organisationen är uppbyggd, vilka 
enheter och bruksbibliotek som ansvarar för vad och därmed var på 
webbplatsen de ska gå för att hitta relevant information.  

Jag drar slutsatsen att det största användbarhetsproblemet utgörs av 
webbplatsens navigation eftersom det är det elementet som lyckas minst med 
att införliva de tre användbarhetsprinciperna. Det är främst navigationsmenyns 

 55



bristande förmåga att svara på frågan ”Vart kan jag gå härnäst?” och att ge en 
övergripande bild av webbplatsens innehåll som får mig att dra den slutsatsen. 
På ingångssidan och de olika bruksbibliotekens ingångssidor blir istället 
problemet det omvända. På de sidorna vill navigationselementen ge så många 
svar på frågan ”Vart kan jag gå härnäst?” som möjligt, att informanterna 
istället inte orkar läsa igenom alla möjliga vägar att gå, och på grund av det 
riskerar att missa relevant information, service eller resurser.  

Det finns användbarhetsundersökningar som visar att ju fler länkar en 
webbsida innehåller desto mindre effektiva och framgångsrika blir användares 
försök att utföra sina uppgifter på webbplatsen, eftersom det då blir svårare att 
navigera och hitta den information de behöver (Badre 2002, s. 138). Dessa 
undersökningar har då tittat på de två aspekterna av användbarhet som kallas 
effectiveness och efficiency, som mäter hur många ”klick” en användare måste 
göra för att lösa en uppgift och hur lång tid det tar (McCracken & Wolfe 2004, 
s. 53). Utifrån informanternas upplevelser av webbplatsens navigation tycker 
jag mig kunna utläsa att webbplatsens effectiveness och efficiency inte är alltför 
hög, trots att jag inte uttalat mätte dessa två aspekter i den här undersökningen. 
Utifrån det Badre (2002, s. 138) säger bör det vara svårt för användare att 
snabbt och framgångsrikt klara av vissa uppgifter på Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats, eftersom den upplevs innehålla för mycket 
länkar, som dessutom inte konsekvent följer med när man förflyttar sig inom 
webbplatsen.  

Eftersom slutsatsen är att Uppsala universitetsbiblioteks webbplats inte är 
optimalt användbar för de användare som den här uppsatsen undersöker 
presenteras nedan några förslag på hur webbplatsen kan förbättras utifrån dessa 
användares perspektiv.  

7.2.1 Förslag på hur webbplatsen kan förbättras  
Undersökningens informanter anser att antalet länkar på ingångssidan måste bli 
färre och struktureras på ett annorlunda sätt, men har svårt att ge konkreta 
förslag på hur detta skulle kunna se ut. Eftersom det är viktigt för 
användbarheten att användarnas syften kan tillgodoses direkt på webbplatsens 
ingångssida (Nielsen & Tahir 2002, s. 2 f), föreslår jag att ingångssidan till 
Uppsala universitetsbiblioteks webbplats delas upp utifrån de tre kategorier 
som beskriver de syften som informanterna har med sina besök på 
webbplatsen, det vill säga informationssökning och informationsanskaffning, 
information om biblioteket och information om hur man söker information.   
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Eftersom navigationsmenyn påverkar webbplatsens användbarhet negativt, 
då länkarna i den är olika beroende på vilken webbsida man befinner sig, 
föreslår jag att de tre kategorierna, som beskriver informanternas syften, kan 
utgöra fasta länkar i navigationsmenyn. På så sätt tillämpas 
användbarhetsprincipen konsekvens i högre grad då det gäller webbplatsens 
navigation. Det är förstås inte nödvändigt att länkarna heter precis som de tre 
kategorierna, exempelvis skulle länkarna kunna heta ”Sök information”, ”Om 
biblioteket” samt ”Hjälp att söka information”. När man sedan väljer att klicka 
på någon av dessa länkar kan en så kallad undermeny visas. Exempelvis kan ett 
”klick” på länken ”Om biblioteket” resultera i att länkar som ”Öppettider och 
adresser”, ”Personal”, ”Regler” m.m., presenteras som underliggande 
länkalternativ. Nedan visas ett förslag på hur navigationsmenyn skulle kunna 
utformas:  

 
Sök information 

DISA 
LIBRIS 
Tidskrifter 
Databaser 
Länksamlingar 
etc… 

Om biblioteket 
Öppettider och adresser 
Personal 
Regler 
etc… 

Hjälp att söka information 
Att söka information - handledning i informationssökning 
Ämnesguider 
etc… 

Det skulle eventuellt bli nödvändigt att lägga till ytterligare en övergripande 
länk i navigationsmenyn som heter ”Bibliotekets service” eller liknande, för att 
tillgängliggöra länkar som ”Beställ fjärrlån”, ”Chatta med en bibliotekarie” och 
liknande service som biblioteket erbjuder på webbplatsen.  

Informanterna upplever att webbplatsens layout kan anpassas mer utifrån 
deras estetiska preferenser och föreslår att bilder på exempelvis bibliotekens 
interiörer och yttre miljöer skulle göra webbplatsen mer inbjudande och 
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angenäm. För att göra texten på webbplatsen mer ”luftig” och lättare att läsa 
bör den, om möjligt, kortas ner. En större teckenstorlek bör också användas. 
Det bör åtminstone finnas en möjlighet att göra texten större och mindre 
kompakt.   

För att biblioteket kontinuerligt ska kunna få förslag på hur dess webbplats 
kan förbättras ur användarnas perspektiv, kan det vara en god idé att 
tillgängliggöra ett åsiktsformulär på webbplatsen där fler användare, än det 
antal som kommer till tals i den här undersökningen, får möjlighet att ge 
respons på hur de upplever bibliotekets webbplats.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Eftersom den här undersökningen väljer att fokusera på den aspekt av 
användbarhet som kallas user satisfaction skulle det vara intressant att även 
undersöka Uppsala universitetsbiblioteks webbplats med ett mer kvantitativt 
fokus och studera hur användbar den är med avseende på de två aspekterna 
effectiveness och efficiency. En kvantitativ undersökning kan även omfatta fler 
användare än enbart de sju studenterna i humaniora som intervjuats i den här 
undersökningen. Att även undersöka hur användbar webbplatsen är för 
studenter som läser samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt 
doktorander, forskare, lärare, bibliotekarier och andra typer av användare, ser 
jag som viktigt för att kunna dra mer generella slutsatser om webbplatsens 
användbarhet. Att undersöka hur användare som har lässvårigheter, inte förstår 
svenska, eller som inte är vana att använda datorer och Internet, använder 
webbplatsen är också viktigt.  

7.4 Avslutande diskussion 
Det som lyfts fram som ett problem med Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats är risken att användare inte lyckas lokalisera och hitta till 
information, service och resurser som kan vara relevanta för dem på grund av 
att länkarna i navigationsmenyn försvinner och byts ut, samt att webbplatsen 
innehåller så mycket text och länkar att det som är relevant riskerar att ”gömma 
sig” i mängden. Detta är inte positivt för biblioteket och speciellt inte när det 
gäller information, service och resurser inom ämnesområdet humaniora, som 
biblioteket har nationellt ansvar för att utveckla, marknadsföra och 
tillgängliggöra (BIBSAM 2005-12-07). Webbplatsen blir ett viktigt medium i 
utförandet av detta uppdrag och den bör då vara utformad på ett sätt som gör 

 58



det tydligt för en användare att dessa resurser finns samt göra det lätt för 
användare att hitta dit, oavsett var på webbplatsen de befinner sig.     

Att tre av undersökningens informanter inte har fått någon introduktion till 
webbplatsen alls tyder på att biblioteket kan arbeta mer för att nå ut till fler 
studenter och informera om att webbplatsen finns och att den innehåller 
relevanta resurser och service för dem. Jag låter ett citat av Fredrik tala om 
vikten av att bättre marknadsföra webbplatsen och allt som tillgängliggörs där:  

I nio fall av tio så går ju allt att göra via webbplatsen. Så den finns ju där, det gäller bara 
att få folk att hitta dit och förstå att man kan göra så mycket där. Så egentligen skulle inte 
bibliotekarierna behöva göra så mycket arbete om mer folk hittade dit. Så att där skulle 
man genom aktivt marknadsföringsarbete kunna effektivisera och underlätta arbetet för 
bibliotekarierna helt klart.  (”Fredrik”, 2006-01-23) 

Min förhoppning är att den här undersökningen visar på vikten av att involvera 
användare i utformandet av en webbplats, i detta fall Uppsala 
universitetsbiblioteks webbplats. Den här undersökningen får ses som ett 
bidrag till en insikt om de behov och syften som studenter kan ha när de 
besöker webbplatsen samt hur de använder och upplever den, vilket sedan kan 
tas i åtanke vid utformandet av nästa version av webbplatsen.  
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8 Sammanfattning 

Människor kan idag få tillgång till en stor del av bibliotekens resurser och 
service trots att det fysiska biblioteket är stängt, genom att besöka bibliotekens 
webbplatser. Det ställer krav på att webbplatsen lyckas tillgängliggöra sitt 
innehåll på ett lättöverskådligt och angenämt sätt för webbplatsens besökare. 
Denna uppsats syftar till att ta reda på hur väl Uppsala universitetsbiblioteks 
webbplats lyckas med detta genom att undersöka den ur användarnas 
perspektiv och ställa sig frågan hur användbar webbplatsen är. Med en 
webbplats användbarhet menas hur snabbt, framgångsrikt och tillfredställande 
en användare kan tillgodose de syften han eller hon har vid besök på 
webbplatsen. Uppsatsen väljer att fokusera på den aspekt av användbarhet som 
kallas user satisfaction genom att ta reda på hur användare upplever 
webbplatsen.  

För att undersöka hur användbar Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 
är intervjuas sju studenter, som läser humaniora vid Uppsala universitet, om 
vilka syften de har när de besöker webbplatsen samt hur de upplever 
webbplatsens innehåll, navigation och layout. De syften som studenterna har är 
att söka och skaffa information, att ta reda på information om biblioteket, samt 
att få information om hur man söker information på ett framgångsrikt sätt.  

För att kunna dra slutsatser om webbplatsens användbarhet diskuteras 
studenternas upplevelser av webbplatsens innehåll, navigation och layout i 
förhållande till centrala principer för användbarhet, vilka är konsekvens, 
enkelhet samt utgå alltid från användarna. De centrala 
användbarhetsproblemen som identifieras är upplevelsen av att webbplatsen 
innehåller för mycket text och länkar vilket gör att det blir för ansträngande att 
läsa igenom all text, samt att länkarna i navigationsmenyn inte är fasta utan 
försvinner och byts ut när man förflyttar sig inom webbplatsen. Det här bidrar 
till att studenterna upplever det som svårt att få en överblick över allt de kan 
göra och få tillgång till på webbplatsen och därav kan riskera att gå miste om 
relevant information, service eller resurser. För att öka användbarheten på 
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webbplatsen föreslås att navigationsmenyn bör vara fast och struktureras 
utifrån de syften som studenterna har när de besöker webbplatsen.  
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Begrepp och förkortningar 

Användare: i den här undersökningen används begreppet användare för en 
person som besöker och använder sig av en webbplats. Ibland används 
ordet besökare istället och har då samma innebörd.   

Användargränssnitt: det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan 
människa och dator och utgörs bland annat av det man ser på bildskärmen. 
Engels term user interface (Svenska datatermgruppen, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/ 2006-03-06). 

Användbarhet: usability på engelska. I denna uppsats syftar begreppet främst 
på användbarhet på webben, men begreppet används i vanliga fall även för 
användbarhet hos datorsystem. Att undersöka hur användbar en webbplats 
är innebär att testa om och hur effektivt användarna uppnår syftet med sitt 
besök på webbplatsen. Det innebär även att undersöka hur användare 
upplever besöket (Badre 2002, s. 229).      

Ingångssida: den första sidan på webbplatsen. Synonymt med termen 
förstasida och i den här uppsatsen används ibland också termen huvudsida. 
Används i stället för hemsida, som är ett alltför mångsidigt begrepp. 
Engelsk term: home page (Svenska datatermgruppen, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/ 2006-03-06). 

Layout: begreppet layout avser i denna uppsats den grafiska utformningen av 
en webbplats som uttrycks i form av bilder, färger, teckensnitt, 
teckenstorlek och liknande. 

MDI: förkortningen står för människa-datorinteraktion (human-computer 
interaction, HCI). Ett forskningsfält där bland annat teorier om grafisk 
användargränssnittsdesign, användbarhet på webben och hur man designar 
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användarvänliga webbplatser utvecklas. Kognitiv psykologi är centralt 
inom fältet som i och med det fokuserar på och intresserar sig för 
användares perception, problemlösning, minne och inlärning i 
interaktionen med datorsystem och webbplatser.  

Webbplats: en grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information 
om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare. Engelsk 
term: web site (Svenska datatermgruppen http://www.nada.kth.se/dataterm/ 
2006-03-06). 

Webbsida: en mängd information som man når via webben utan att behöva gå 
vidare via en länk, det motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen 
samtidigt. Engelsk term: web page (Svenska datatermgruppen, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/ 2006-03-06). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Ålder? 
Vilket ämne läser du och på vilken nivå (A, B, C eller D)?  
 
Datorvana och Internetanvändning 

 
Hur ofta använder du dator och Internet, och främst i samband med att få 
information om servicen som erbjuds av institutioner och företag? 

 
Hur van är du att använda datorer och Internet? 
 
Besök på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats 
 
Hur ofta besöker du universitetsbibliotekets webbplats? 
 
På vilken webbsida börjar du oftast ditt besök (exempelvis på webbplatsens 
förstasida eller på ditt enhetsbiblioteks huvudsida)? 
 
Hur kom du i kontakt med webbplatsen? Har du fått någon introduktion och 
genomgång av webbplatsen, i sådana fall i vilket sammanhang och hur givande 
var den?  
 
Varför besöker du webbplatsen, i vilka syften och sammanhang? 
- Vad använder du webbplatsen till? 
- Vilka sidor besöker du mest  
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Åsikter om webbplatsen  
 
Vad tycker du om innehållet och tjänsterna på de sidor som du använder? 
- Är det lätt att hitta information och tjänster som du behöver för att uppfylla    
dina syften? 
- Är det lätt att förstå innehållet? 
Tycker du att innehållet kan förbättras eller presenteras på något annat sätt, ge 
gärna exempel? 
 
Vad tycker du om webbplatsens navigationsmöjligheter? 
- Är det lätt att hitta dit du vill? 
- Är det lätt att förstå var länkarna leder? 
Tycker du att navigationsmöjligheterna kan förbättras på något sätt? 
 
Vad tycker du om webbplatsens layout (färger, bilder, utseende på texten med 
mera)? 
Tycker du att layouten kan förbättras på något sätt? 
 
Gör en övergripande reflektion om webbplatsen. 
Finns det några specifika fördelar respektive nackdelar som du vill lyfta fram?   
Vill du ge några ytterligare förbättringsförslag?  
 
Övriga kommentarer 
 
Är det någonting som du vill tillägga?  
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Bilaga 2: ”Kontaktlappar” 
 
Tyck till om Uppsala universitetsbiblioteks webbplats! 
 
Läser du något ämne inom humaniora och brukar använda dig av 
universitetsbibliotekets webbplats?  
 
Om den beskrivningen stämmer in på dig vill jag gärna komma i kontakt med 
dig för en intervju.  
 
I samarbete med Uppsala universitetsbibliotek skriver jag en magisteruppsats 
som avser att undersöka hur studenter i humaniora upplever och använder 
universitetsbibliotekets webbplats och hur den kan förbättras. Undersökningen 
kommer att användas i utformandet av en ny version av webbplatsen, och det 
är därför viktigt att så många som möjligt tar chansen och berättar hur den 
nuvarande versionen kan göras bättre. 
 
Är du intresserad av att delta i undersökningen får du gärna kontakta mig.  
Eller lämna dina uppgifter här nedanför, så kontaktar jag dig. 
/Charlotte Åberg 
 
Namn               E-post / Telefon  
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 3: Webbplatsens ingångssida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.ub.uu.se (2006-04-19) 
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Bilaga 4: Karin Boye-bibliotekets ingångssida 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Källa: http://www.ub.uu.se/hum/karinboye (2006-04-19) 
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Bilaga 5: Tidskriftssidan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.ub.uu.se/journal/print/index.cfm (2006-04-19) 
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Bilaga 6: Databaser, e-böcker, uppslagsverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/refbas/start.cfm (2006-04-19) 
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Bilaga 7: Portaler, länkar, sökverktyg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: http://www.ub.uu.se/links/index.cfm (2006-04-19) 
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