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Begrepp och förkortningar
Accessibility supported – webbinnehållet är tillgängligt för alla, med eller utan hjälp av 

tekniska hjälpmedel för handikappade.

ALT-text – beskriver ett webbelement som ex: vad en bild föreställer eller länkar till.

Assistive technology – tekniska hjälpmedel för handikappade.

CSS – Cascading Style Sheets, stilmall på svenska, vanligt förekommande på webben.

Dubblettlänkar – en och samma länk upprepad två eller fler gånger på en webbsida.

HTML/XHTML/HTML5 - Hypertext Markup Language och Extensible HyperText 

Markup Language. Märkspråk och webbstandarder som är vanligt förekommande på 

webben. HTML 5 är en kommande ny standard.

Infodisken – en informationsdisk i Umeå universitetsbibliotekets lånehall (vid entrén).

Information architecture (IA) – informationsarkitektur.

Strict (används i samband med XHTML 1.0 i uppsatsen) – en doctype, fritt översatt till 

en dokumentyp, som berättar hur en webbsida ska kodas.

UB – Umeå universitetsbiblioteket.

Universal design – Universell design, en design för alla oavsett funktionshinder eller ej.

User agents – användaragenter.

W3C – The World Wide Web Consortium.

WCAG WG – Web Content Accessibility Guidelines Working Group.
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Abstract
The purpose of this essay is to function as a guide in the future development of the 

Umeå University Library’s webbsite by examining its users’ web experiences as well as 

their web surfing behaviours. In this essay, a number of opinions in usability and 

accessibility coming from writers and organisations are presented. Using the writers’ 

theories and previous research, along with the results from the evalutation, the essay 

attempts to explain the behaviour of users when they get in touch with technology, as 

well as what the web users perceive as user friendly.

During the course of this essay, five students were interviewed with the purpose of 

capturing the user experience and to use it as a primary measurement for the evaluation 

of this website. In order to find out whether the site is perceived differently for those 

with or without impaired vision, two students with impaired vision and three without 

have participated in the evaluation. Despite the difference in eye vision between the 

students, findings show that the students usually experienced problems in similar areas 

and behaved in a similar manor. While comparing the gathered data from the interviews, 

with the other writers’ theories and previous research, similarities were found in the user 

behaviour. From Jakob Nielsen’s and Hoa Lorangers’s definition of good usability 

design, it was possible to interpret on one hand their research results on usability tests 

and the other hand the behaviour shown by the participants of this essay’s interviews.

In conclusion, while people are stuck in their squirrel wheels, they get better at using 

something the more they keep using it. Based on users’ own experiences, the typical 

website visitor have certain expectations. Even if everyone have their own individual 

experience in using the web, there are certian common fundamental principles which 

can be used as a guide in the development of a website. There is no singled out correct 

answer on how a design should look like, however a few of the fundamental principles 

are: be consistent, unified, only include the most important information, do not repeat 

something which is already displayed on the website such as duplicate links, and never 

forget to let the user be part of the development. Lastly, in the conclusion of this essay, a 

couple of improvements are suggested based on the users’ experiences, as well as a 

suggestion on a continued evaluation.
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Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att fungera som en vägledning vid den framtida utvecklingen av 

Umeå universitetsbibliotekets webbplats genom att undersöka användarnas 

webbupplevelse och surfbeteende. I uppsatsen presenteras några författare och 

organisationers syn på användarvänlighet och tillgänglighet. Tillsammans med 

författarnas teorier och tidigare forskning samt resultatet från utvärderingen försöker 

uppsatsen förklara användarnas beteende när de kommer i kontakt med teknologi och 

vad som upplevs användarvänligt för sajtbesökarna.

Under uppsatsens gång intervjuades fem studenter för att fånga in användarupplevelsen 

och för att kunna använda det som huvudsaklig mätstock för bedömningen av sajten. 

För att ta reda på om sajten upplevs olika för de med eller utan synskada har två 

studenter med synskada och tre utan deltagit i utvärderingen. Trots skillnaden i 

synförmågan visade det sig att studenterna många gånger upplevde problem kring 

samma saker och betedde sig på samma sätt. Vid jämförelse av den egna samlade datan 

från intervjuerna med de andra författarnas teorier och tidigare forskning upptäcktes 

likheter i användarbeteendet. Utifrån vad Jakob Nielsen och Hoa Loranger anser vara 

god användarvänlig design kunde man förstå både deras forskningsresultat av 

användartesterna och beteendet hos denna uppsats intervjudeltagare.

Slutsatsen är att människor är vanedjur som blir bättre på att använda saker ju mer de 

använder det. Utifrån användarnas egna erfarenheter har besökaren av en webbsida 

vissa förväntningar. Även om alla har sina individuella erfarenheter av webben så finns 

det gemensamma grundprinciper som kan vägleda utvecklingen av en sajt. Det finns 

inget enkelt svar till hur en design exakt ska se ut, men några av grundprinciperna är: 

var konsekvent, enhetlig, bara ha med den mest nödvändigaste informationen, upprepa 

inte i onödan något som redan finns på sidan som dubblettlänkar, och glöm aldrig bort 

att inkludera användaren i utvecklingen. Slutligen föreslås i slutsatsen ett par 

förbättringar baserade på användarnas upplevelser, samt ett förslag på fortsatt 

utvärdering.
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1. Inledning
1.1. Introduktion

Informationsutbudet växer och studenter kan förutom via universitetsbibliotek leta efter 

information via andra sökmotorer som Google och Yahoo. Ett bibliotek är förvisso mer 

än en sökmotor och Umeå universitetsbibliotekets webbplats är inte på samma sätt 

drabbad av konkurrens som ex: nyhetstidningar som tävlar om samma läsargrupp. 

Universitetsbibliotekets webbplats riktar sig främst till det egna universitetets studenter, 

forskare och anställda även om såklart användarna kan söka information från andra 

universitetsbibliotek och vice verse.

Folk- och skolbibliotek ska enligt lag ge uppmärksamhet i synnerhet till grupper med 

särskilda behov bl.a. funktionshindrade människor.1 Universitetsbiblioteket, UB, vid 

Umeå universitet är en stor verksamhet med många användare med olika förutsättningar 

och UB strävar också efter att bemöta deras behov.2 UB:s service kan och ges förstås 

via andra vägar än enbart webbupplevelsen, men den är en viktig del då det är ett 

verktyg som hjälper användare att nå biblioteket utanför Universitetsbibliotekets 

lokaler, vilket är högst relevant för någon som kanske har svårt för att ta sig till den 

fysiska lokalen. Det poängteras också ut i bibliotekets styrdokument för Visioner och 

Mål att “UB ska ha välbesökta, funktionella och ständigt utvecklade webbsidor.”3.

Biblioteket strävar också efter att förstå sina användare och ha uppdaterad kunskap om 

deras behov.4 Utöver de fysiska tillgångarna erbjuder UB förstås en stor del elektroniskt 

material – inte bara e-böcker utan även information kring UB:s verksamhet och det stöd 

som finns för de med särskilda behov. Med den anledningen är det värdefullt att 

utvärdera hur studenterna upplever webbplatsen. Det är också viktigt att förstå deras 

surfbeteende i den framtida utvecklingen av webbplatsens design.
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1.2. Syftet

Syftet med uppsatsen är dels att utvärdera hur den nya designen av Umeå 

universitetsbibliotekets sajt, www.ub.umu.se, upplevs av studenterna med särskild 

hänsyn till de med synskada – men framförallt avser uppsatsen vara en framtida 

vägledning i utvecklingen mot en mer användarvänlig webbplats. För att lyckas med det 

har utvärderingen också i syfte att ta reda på hur användarna, både deltagarna från 

denna utvärdering och från tidigare forskning på området användarvänlighet, tänker och 

beter sig på webben.

1.2.1. Utvärderingsobjektet

Uppsatsen utvärderar Universitetsbibliotekets webbplats för att se om den upplevs 

användarvänlig. Valet av utvärderingsobjektet är ingen beställning från uppdragsgivare 

utan något som har valts på eget initiativ.

Fokuset i denna utvärdering riktas enbart på sajtens design och hur användarna upplever 

sajten – med andra ord förs ingen djupare analys av webbplatsens och bibliotekets olika 

användbara funktioner och service så som att Boka en Bibliotekarie eller enskilda 

databaser.

1.2.2. Frågeställningar

För att uppnå syftet med uppsatsen har några frågeställningar ställts som besvaras 

genom uppsatsens gång.

I. Vad gör en sajt användarvänlig?

II. Hur är internetanvändarnas beteende generellt när de surfar?

III. Hur upplever studenterna i utvärderingen med och utan synskada UB:s 

webbplats?

IV. Hur beter sig studenterna när de surfar på UB:s sajt?

V. Är det lätt att hitta igen informationen till funktioner/service som UB 

erbjuder?
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1.3. Bedömningskriterier

Syftet med denna utvärdering är, som tidigare nämnt, att verka som en vägledning för 

framtida utveckling av sajten genom att utvärdera användarnas beteende och 

webbupplevelse. Som mätstock används resultatet från studentintervjuerna för att dels 

bedömma om sajten upplevs användarvänlig för användare med och utan synskada, dels 

jämföra om det förekommer skillnader i webbupplevelsen hos användarna. Genom att 

se om skillnaderna är stora eller obefintliga mellan de med och utan synskada kan 

slutsats senare dras om eventuella designproblem beror på avsaknad av 

handikappanpassning eller om designmissarna är mer grundläggande än så.

Oavsett om det är ett universitets-, folk-, eller skolbibliotek så strävar biblioteken efter 

att bilda människor i informationssökning och tillgodose deras informationsbehov.5 

Enligt Handlingsplanen för likabehandling som universitetsbiblioteket följer ska de 

bistå användare med särskilda behov. “Information och kommunikation ska utformas så 

att den är tillgänglig för studenter och anställda med funktionshinder.”6 I uppgifterna 

från studentintervjuerna lyckades deltagarna ofta ta sig fram till sitt mål men en del 

uppgifter krävde mer tid än andra. Ibland gav de helt och hållet upp. 

Bedömingskriterierna ligger inte i att bedöma om sajten är bra eller dålig efter 

användarnas lyckande eller misslyckande eftersom det inte heller var syftet med 

intervjuerna. Syftet med intervjuerna var att lyfta fram användarnas upplevelse av sajten 

och deras surfbeteende. Därav vilar bedömingskriterierna i den slutgiltiga 

värdeomdömet av hur välanpassad sajten är till användarnas surfbeteende. Deras 

upplevelse av sajten bekräftar hur pass användarvänlig sajten är och dessutom hjälper 

deras svårigheter att ta sig fram att markera ut var problemen finns. Det går inte att ge 

ett rakt ja/nej svar till om sajten är användarvänlig eller ej, då upplevelsen är en gråzon 

där en del saker kan upplevas bra medan andra är mindre bra.

Förutom de mål som universitetet sätter för sina olika verksamheter finns det ytterligare 

riktlinjer som förvisso inte är påtvingande men är en bra vägledning om man strävar 

efter att skapa en tillgänglig sajt. Synskadades riksförbund ger tips och råd för hur en 

synhandikappvänlig sajt ska se ut, men även fler organisationer: W3C och Center for 

Universal Design har sina tankar kring tillgänglig design. Utöver organisationernas råd 
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och riktlinjer har framförallt teorier om god webbdesign från Jakob Nielsen – en känd 

forskare som skrivit flera böcker inom usability på webben – tagits med som stöd i 

värdeomdömet av Universitetsbibliotekets sajt. 

1.4. Disposition

Uppsatsen är uppdelad upp i fyra rubriknivåer där alla avdelningar är numrerade för att 

läsaren lättare ska få en bättre översikt. Uppsatsen inleds med en lista över använda 

Begrepp och förkortningar samt Abstract/Sammanfattning. Det första kapitlet är 

Inledning som är en presentation av utvärderingen, och följs av kapitlet Disposition. 

Under rubriken Syfte förklaras syftet med utvärderingen, vad utvärderingsobjektet är 

och vilka frågeställningar som använts. Bedömningskriterier förklarar vad slutsatsen av 

utvärderingen har baserats på. I Metod förklaras vilken metod som använts och varför.

Under Teori och tidigare forskning beskrivs de teorier och tidigare forskning som har 

använts som stöd i bedömningen av utvärderingsobjektet. Först tas kort om vad 

bibliotekets styrdokument säger om användarna och webbplatsen. Därefter fortsätter 

några författare och organisationers synpunkter på vad som utmärker tillgänglig design. 

Under Resultat sammanställs svaren från intervjuerna samt resultatet från valideringen 

och en kort analys av webbkodningen. Då intervjuerna mellan de olika 

studentgrupperna gav liknande svar – om än med skillnader - så har samtliga svar från 

studenterna listats en uppgift i taget och direkt jämförts mot varandra. Bibliotekariernas 

intervjuer sammanfattas mycket kortare innan studenternas, då inte allt har tagits med i 

uppsatsen. Under rubriken Slutsats dras egna slutsatser baserat på teorierna och tidigare 

forskning samt resultatet från intervjuerna. I slutet av Slutsats finner man förslag på 

förbättringar och fortsatt utvärdering. Uppsatsen avslutas med Källor och Bilagor.

När något utmärks eller när namn och begrepp sägs för första gången (och även ibland 

senare för att hålla isär uttryck) är texten kursiverad. Kortare citat är inom 

citationstecken medan längre citat framställs i citatblock. Dispositionen och utseende 

sticker ut bland bilagorna från resten av uppsatsen eftersom de är bifogade oredigerade 

dokument som visar hur intervjudokumenten såg ut vid intervjutillfällena.
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2. Metod
Motivet med intervjuerna har varit att ta reda på hur användarna upplever 

Universitetsbibliotekets webbplats. Genom att intervjua studenter fångades deras 

upplevelser och beteende upp, och intervjuerna med bibliotekarierna gav en bättre 

inblick i det pågående arbetet med sajten vilket hjälpte att förbereda inför 

studentintervjuerna. Organisationer och enskilda människor som verkar för handikapp 

eller tillgänglig design är en tredje synvinkel på, förvisso inte bibliotekets sajt, men 

allmänt kring användarbeteende och användarvänlighet. För att få in de tre synvinklarna 

av UB:s webbplats har data samlats in om: användarnas upplevelser av webbplatsen, 

bibliotekspersonalens upplevelser kring sajtutvecklingen och synskadades feedback, 

samt teorier och tidigare forskning kring god design och utformning av webbplatser. 

Intervjuerna med bibliotekarierna var i första hand som sagt för att förbereda inför 

studentintervjuerna bl.a. genom att de förklarade hur Resurslabb fungerar (vilket 

användes i två av intervjuerna). För att locka studenter att ställa upp erbjöds ersättning i 

form av lotter och pengar.

Studenter fick representera användarna. Fem studenter valdes ut, två med synskada och 

tre utan. Urvalet av de synskadade studenterna utgick dels från studenter med kraftig 

nedsatt syn trots användande av eventuella hjälpmedel som glasögon, dels efter de som 

hörde av sig och var intresserade av att bidra till utvärderingen. Det var också svårt att 

få tag på studenter som både har kraftig synnedsättning och som var villiga att 

intervjuas, vilket begränsade urvalet. Efter att ha varit i kontakt med Resurslabb och 

med en handikappsamordnare vid universitetet förmedlade de i sin tur vidare 

information om uppsatsarbetet till de studenter som de kommer i kontakt med. Två 

studenter med runt 10% seende hörde av sig och ställde upp med att bidra till 

utvärderingen. Från de icke synskadade som hörde av sig efter att ha sett annosering på 

anslagstavlor på universitetsområdet valdes de tre studenter ut med varierande kön, 

ålder och bakgrund i studier.

Intervjuerna strukturerades upp i form av uppgifter med följdfrågor där frågorna gick ut 

på att ta reda på hur de upplevde sajten. Alla studenterna fick nästan samma frågor med 

några undantag i bakgrundsfrågorna. Uppgifterna tvingade intervjupersonerna att 

konfronteras med olika funktioner av sajten, men framförallt tvingade uppgifterna 

användarna att navigera sig runt och leta på sajtens olika sidor. När de letade efter det de 
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behövde för att lösa uppgifterna så navigerade de genom menyer, sökte igenom sidor 

och allt eftersom de surfade runt fick de berätta hur de resonerade när de tog sig fram. 

Syftet med intervjuerna var alltså inte att testa de enskilda funktionerna eller lösa 

uppgifterna utan att testa sajtens användarvänlighet som helhet – hur pass lätt det är att 

hitta och använda det man vill på sajten – och framförallt för att undersöka hur 

användarnas beteende.

Innan intervjuerna genomfördes presenterades uppsatsens syfte för deltagarna och vad 

de skulle få göra. Samtidigt som studenterna försökte lösa uppgifterna spelades 

intervjuerna in för att eventuellt underlätta för sammanställning av resultaten senare – 

men det viktigaste var de skriftliga anteckningarna av vad de faktiskt gjorde vilket var 

också det som intervjuerna egentligen gick ut på. Då intervjuerna var så pass 

välstrukturerade så var svaren enkla att jämföra och endast anteckningarna behövdes 

användas vid sammanställningen. Resultatet i intervjun går inte att avläsas helt i 

inspelningarna då mycket av hur användarna tänker syns i hur de rör sig på sajten, var 

de tittar på skärmen och hur de själva reagerar.

Samtliga intervjuer fördes enskilt så att intervjupersonerna lättare kunde få tala ut sina 

tankar fritt utan risken av att påverkas av andra deltagare. De synskadade intervjuades i 

Resurslabb så att de fick valfriheten att använda hjälpmedel eller inte. Intervjuerna 

tilläts också vara semistrukturerade – frågorna var förvisso välstrukturerade och i 

användargruppens fall var de även en del i form av uppgifter – men intervjupersonerna 

uppmuntrades också själva komma med egna tankar under intervjun och särskilt vid 

slutet frågades de ut en sista gång om det fanns något annat de ville kommentera om 

sajten. Uppgifterna ledde inte deltagarna från användargruppen till sajtens alla sidor, 

utan syftet var som sagt att se hur användaren resonerar när de tar sig runt på sajten. 

Användarna fick med andra ord surfa fritt för att lösa uppgifterna. Studenterna behövde 

inte fullgöra uppgift 3, 4 och 6: att boka ett grupprum, söka rätt på en artikel och boka 

en bibliotekarie då det räckte för studiens skull att se hur de tog sig fram till 

bokningssidorna respektive databassidan. Många av svaren har även grupperats ibland 

när två eller fler deltagare gav liknande svar. Fördelen med grupperingar av deltagarnas 

svar är att man enklare ser mönster.
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Innan intervjuerna i användargruppen inleddes frågades deltagarna ut om sin bakgrund. 

Av sekretesskäl tas det mesta av svaren från bakgrundsfrågorna inte med i uppsatsen. 

Samtliga intervjuer sammanfattas i uppsatsen så att deltagarna får förbli anonyma. 

Svaren har framförallt varit ett verktyg för att se till att deltagarna har så pass varierande   

åldrar och bakgrund som möjligt.

2.1. Sajtkodningen

Sett till det webbtekniska har stickprov på sidor ur webbplatsen gjorts och koden har 

sökts igenom för att se om det finns tables (ett element som skapar tabeller) som 

Synskadades Riksförbund rekommenderar att man använder varsamt, och hur de i så 

fall använts. Sajten har även testats i en validator men endast för att se om den är helt 

korrekt validerad eller ej. En validator kollar om sajten är korrekt kodad, men eventuella 

fel som dök upp har inte granskats i detalj så som en tidigare student, Fredrik 

Ragnarsson, gjorde i sin kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap 

Tillgängligt för alla?

2.2. En kvalitativ och summativ utvärdering

Fokuset har legat mot en summativ utvärdering då uppsatsen avser att vara en framtida 

vägledning i utvecklingen av sajten. När Ragnarsson skrev skulle sajten förändras så 

småningom, till skillnad från nu när webbplatsen är under förändring i skrivande stund 

av denna uppsats. Därför har inte mycket vikt lagts vid att analysera tekniska fel i form 

av programmeringsmissar som kan komma att förändras innan och efter att 

utvärderingen är färdig. Denna uppsats är också av ett rent kvalitativ slag där 

användarnas upplevelse och surfbeteende står i fokus istället för att på ett kvantitativt 

sätt blandat med kvalitativa drag fokusera på felkodningar, förklara vad de beror på och 

ge rekommendationer på åtgärd.

Då bedömingskriterierna utgår dels från resultatet av de enskilda intervjudeltagarnas 

upplevelser och surfbeteende, dels från jämförelsen med teorier och tidigare forsking så 

är uppsatsen av kvalitativ slag. Det finns inga enkla rätt eller fel som kan räknas upp. 

Istället görs genomgående i resultat- och slutsatsdelen en kvalitativ analys av hur pass 

anpassad utvärderingsobjektet är till användarnas surfbeteende.
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2.3. Etik

I uppsatsen benämns deltagarna med nedsatt syn som synskadade eller med just nedsatt 

syn, då synskadade personer inte nödvändigtvis ser sig själva som handikappade. Det är 

viktigt att påminna upprepade gånger i resultatdelen skillnaden mellan användarna med 

och utan nedsatt syn, så att läsarna av denna uppsats kan se eventuella skillnader i 

upplevelsen och surfbeteende mellan användare med och utan synskada. Av samma 

anledning görs det också skillnad mellan alla deltagare. Det är alltså inte för att 

stigmatisera någon grupp utan för att se om användarnas indivduella beteende och 

upplevelser påverkas av deras olika förutsättningar, oavsett vilka de är. 

En upplevelse är självklart personlig och intervjuer med fem olika studenter 

representerar inte samtliga användare vid Ume universitetsbiblioteket, men intervjuerna 

säger ändå något om webbplatsen. För att bredda perspektivet har Nielsens och 

Lorangers teorier och egna forskning i form av användartester tagits med i uppsatsen 

och kontinuerligt jämförts med resultatet från denna utvärderings intervjuer för att se 

om det går att finna gemensamma beteendemönster. Med det i åtanke blir slutsatsen av 

uppsatsen mer rättvis mot universitetsbibliotekets sajt.
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3. Teori och tidigare forskning
3.1. Jakob Nielsen och Hoa Loranger

Jakob Nielsen definierar användarvänlighet som “... a quality attribute relating to how 

easy something is to use.”7, med andra ord ett kvalitetsattriubut som relaterar till hur 

enkelt något är att använda. I Prioritizing Web Usability har Jakob Nielsen tillsammans 

med Hoa Loranger låtit 69 användare – de flesta från USA men också en del från 

Storbritannien – testa olika webbsidor och intervjuats av författarna mot en ersättning. 

Utifrån testerna och de designprinciper som Nielsen diskuterade i sin tidigare bok 

Designing Web Usability undersöker författarna till Prioritizing Web Usability vad som 

utmärker användarvänlighet på webben. De förklarar inte bara vad de anser vara viktiga 

faktorer som styr användarvänlighet och användbarhet – de går även ingående in på hur 

användarna beter sig på webben för att de som läser boken ska bättre förstå 

användarna.8

I testerna valdes människor ut med varierande bakgrunder och webbkunskaper i 

skiftande åldrar från 20 till 60 år gamla och alla med minst ett års erfarenhet av att surfa 

på webben. I testerna har användarna fått öppet berätta hur de upplever flera olika sajter 

i enskilda intervjuer för att inte påverkas för mycket av varandra. De med 

branchkunskaper från webbbranschen exkluderades från undersökningen då de ansågs 

inte representera den genomsnittlige surfaren – branchkunniga ser webben på ett annat 

sätt. Även om tonåringar och pensionärer inte är med bland testanvändarna tar 

författarna med grupperna då och då i diskussionerna. Boken riktar sig mot läsare som 

vill utveckla webbplatser – inte bara för kommersiella syften utan även för de som inte 

är av vinstdrivande syften. Då denna utvärdering riktar sig in på studenter som surfar på 

Umeå universitetsbibliotekets webbplats tillfredsställer testerna som boken är baserad 

på uppsatsens informationsbehov, även om de yngsta och äldsta grupperna nstan 

utesluts i boken.9

Då boken skrevs 2006 kan man tänka sig att om testerna hade gjorts 2012 så hade 

författarna fått fram andra resultat. Mycket av det som skrivs om i boken känns dock 
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aktuellt även idag. För att en webbplats ska vara attraktiv att användas krävs det enligt 

Nielsen och Loranger att man uppfyller olika användarvänliga faktorer men också att 

man förstår sina användares beteende.

3.1.1. Användarnas beteende

Användarna är otåliga. I Nielsens tester tröttnade de flesta snabbt och surfade vidare till 

en annan webbsida efter mindre än en halv minut. Nielsen och Loranger förklarar detta 

med att internet är fyllt med webbplatser som i sin tur är fyllda med irrelevant 

information.10 Då man har så lite tid på sig att övertyga en besökare måste webbplatsen 

vara tillräckligt tilltalande vid första anblicken, d.v.s innehålla relevant information som 

besökaren letar efter och inte en massa annan onödig information. Användarna har 

mycket annat i livet som tar upp deras tid och är därför inte intresserade av att lägga ner 

onödigt med energi på detaljer. 

Människor är vanedjur. I testerna fick försökspersonerna i uppgift att ta sig till olika 

webbsidor. Två av tre gånger lyckades de – betyder det då att en av tre gånger 

misslyckas webbplatser med användarvänligheten eller är testpersonerna ovana 

internetanvändare? Nielsen och Loranger förklarar att alla har sina egna ryggsäckar med 

erfarenheter. En person som är van vid att surfa på sajter som ser ut på ett visst sätt har 

också lärt sig att tänka på ett visst sätt. I testet utsattes personerna för flera olika sajter 

som inte användarna själva valt ut. En del sajter var uppbyggda på liknande sätt som de 

är vana vid att navigera sig fram på medan andra kanske krävde att användaren behövde 

ställa om sig först. Precis som mycket annat i livet blir man också bättre på att använda 

något ju oftare man använder det. Testet visar inte en bild som motsvarar verkligheten, 

för om användarna skulle misslyckas använda sig av webbplatser var tredje gång vad 

skulle då motivera dem att fortsätta surfa? Tvärtom misslyckas de inte alls lika ofta i 

verkliga livet för människor besöker sajter de känner igen, där de vet hur man navigerar 

sig runt och vad sajterna har att erbjuda dem. Testet visar däremot hur viktigt det är med 

en välfungerande användarvänlighet för att fånga förstagångsbesökaren.11
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3.1.2. Navigation och information architecture (IA)

Hur lätt saker och ting går att hitta bestäms av fyra faktorer: menyer/navigation, 

kategorier, länkar och information architecture (informationsarkitektur). De fyra 

faktorerna är precis som de låter: en tydlig navigation med tydliga menyer informerar 

användaren var han eller hon är just nu och var besökaren ska klicka för att ta sig vidare 

till sitt önskade mål. En bra webbplats innehåll är kategoriserat så besökaren vet vart en 

viss typ av information finns. Informationsarkitektur med genomtänkt layout, design 

och logotyper gör att användaren känner igen sig på samtliga sidor under en och samma 

sajt, eventuellt känns även undersajter till en huvudsajt igen om sådana finns. Det ska 

också framgå vart länkar leder till och vad som är länkar. Alla dessa faktorer 

tillsammans ger besökaren en trygghet att våga navigera sig vidare och ändå känna att 

hon eller han kan ta sig tillbaka när helst de vill. Det minskar också tidsslöseriet som 

användaren annars hade behövt ägna till att hitta det de söker efter.12

Det finns ingen one-size-fits-all lösning på hur en bra strukturerad sida ska se ut för att 

nå optimal kundnöjdhet. Olika ändamål av webbplatser kräver olika design även om 

mycket av det mest grundläggande är gemensamt, som en tydlig huvudmeny för alla 

sidor och som inte är överkänslig för svepningar med muspekaren. Ännu viktigare blir 

det med tydlighet och enkelhet när användargruppen inkluderar äldre och handikappade 

som kan ha svårt att hitta igen saker eller hålla musen stilla.

Användare förväntar sig en viss typ av utseende och layout dels beroende på vad sajten 

erbjuder, men användaren förväntar sig också att man kan navigera intuitivt och inte 

behöva leka skattjakt – eller som Nielsen och Loranger kallar det – minesweeping med 

muspekaren. På samma sätt som en konsekvent genomgående design och struktur 

skapar trygghet hos användaren kan avsaknaden generera osäkerhet för besökaren. 

Menyer som förändras eller byter plats från en sida till en annan, kategorier som 

försvinner, design som inte är genomgående – allt gör användaren förvirrad och den tid 

som skulle kunnat ägnats åt nyttja sidan går istället åt att ta reda på var man hamnat och 

hur den nya sidan fungerar jämfört med den förra. Risken för förvirring är ännu större 

när en sajt länkar vidare till en undersajt eftersom utvecklarna inte alltid är samma för 

båda sajterna och utvecklarteamen har då kört sina egna race.13

17

12 Nielsen, Jakob, Loranger, Hoa. Prioritizing Web Usability, 171-173

13 Ibid, 171-174, 178, 184



Den enda grupp användare som accepterar, till och med uppskattar, minesweeping på 

webbsidor är barn under tonåren. Småbarn uppfattar inte webbsidor som äldre 

målgrupper gör utan hanterar webben snarare som om det vore spel och lek – där att 

svepa med musen och upptäcka saker är spännande och roligt. Så om ens huvudgrupp 

av användare inte är under tolv år menar Nielsen och Lorangar att man har ingen ursäkt 

för inkonsekvent navigation som tär på alla äldre användargruppers tålamod.14

Ett ytterligare irritationsmoment för användaren är överanvändning av länkar, särskilt 

samma länkar som återanvänds inom samma sida. Varje länk på en sida konkurrerar 

med de andra länkarna om besökarens uppmärksamhet. I intervjuer med klienter stötte 

författarna ofta på att organisationerna bakom sajterna hävdade att dubblettlänkarna 

genererar mer trafik till sidan de länkar till. Nielsen och Loranger hävdar dock att det 

kan vara missvisande eftersom användaren söker igenom en sida innan de klickar sig 

vidare. Hade inte dubbletten funnits längre ner hade de lika gärna kunnat scrollat 

tillbaka upp och klickat sig vidare därifrån. Trafiken till den enskilda sidan kanske ökar 

men inte  den totala mängd uppmärksamhet som användaren orkar att ge. Den mängd 

uppmärksamhet som en sida får på en webbplats förlorar en annan sida på.15

Enkelheten ska gå igen både i layout och design såväl som i länknamn. Långa namn till 

huvudlänkar struntar användare många gånger i och påhittiga namn kräver 

eftertänksamhet av användaren. Även om det inte tar mycket tid av personen som läser 

namnet att förstå vart det leder till avskräcker det ändå besökaren då människor vill att 

saker sker snabbt. Menyer är ingen plats för att släppa loss all sin kreativitet på, där vill 

användaren bara veta det de absolut behöver veta för att ta sig vidare till sitt faktiska 

mål.

Enkelheten får heller inte gå till överdrift – en länk med texten Läs mer eller Klicka här 

är för generella beskrivningar och säger inte besökaren något vad länken faktiskt leder 

till, vilket kräver att användaren läser en del av texten på sidan före länken för att lista 

ut vart den leder. En mer beskrivande länk besparar användaren besväret. I ett exempel i 

boken visar författarna hur The British government’s revenue and customs site 

homepage förlorade i användarvänlighet vid en omdesign. Sajten kanske blev mer 
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estetiskt modernare men länkar som tidigare förklarade exakt vad de ledde till blev 

generaliserade. Flera sidor som innehöll något om VAT (Value Added Tax) men som alla 

innehåller olika information om ämnet fick på första sidan av sajten länknamnet VAT 

och ibland något mer ord. En turist som ville veta något om Value Added Tax refund 

kunde tidigare klicka på länken VAT refunds for visitors, men i den nya designen 

behöver användaren lista ut vilken av alla VAT-länkar som leder direkt rätt på första 

försöket.16

Att skapa bra IA (informationsarkitektur) tar tid, efterforskning och planering – men 

trots att man kanske har läst igenom de senaste böckerna och tagit till sig av expertråd 

på området betyder det inte att man automatiskt lyckas om man inte inkluderar 

användarnas perspektiv i utvecklingen av en sajt. Det som en organisation tycker är 

logiskt på deras sajt är inte nödvändigtvis logiskt för besökaren. Nielsen och Loranger 

varnar också för att det är lätt att få feedback om vad som är dåligt men man får mer 

sällan höra vad som är bra. Därför bör man tänka på att tystnad kan också vara en form 

av positiv respons i användartester.17

Som en jämförelse med en tidigare studie i Nielsens bok från 2001 lyckades deltagarna 

endast 40% av gångerna i studiens tester – så resultatet på ca 66% från 2006 är snarare 

en förbättring bland både surfarnas webbkunskaper och utvecklarnas förståelse för 

användarvänlighet.18 Då både den tekniska och sociala utvecklingen har haft sex år på 

sig kan man tänka sig att resultaten skulle vara ännu bättre om testerna hade gjorts i år.

3.2. Jonas Söderström

Jonas Söderström förklarar i Jävla skitsystem! att även om varje IT-system kan vara 

lättförstått för sig, uppstår problem när man som användare måste handskas med flera 

olika system samtidigt. I ett exempel ur boken använder författaren först ett system där 

bläddraknappen för nästa vecka är en pilknapp som pekar nedåt, eftersom i det systemet 

bläddrar man sig fram genom att scrolla neråt i en lista. I nästa stund växlar författaren 

över till ett annat system där knappen för nästa vecka har en pil som pekar uppåt. 

Utvecklaren till det systemet tyckte det var logiskt med en pil som pekar uppåt för att 

19

16 Nielsen, Jakob, Loranger, Hoa. Prioritizing Web Usability, 192-202

17 Ibid, 171-174

18 Ibid, 22



visa att man ökar antalet veckor.19 Söderström vill med exemplet visa att båda 

utvecklarna till de olika systemen har kanske tänkt logiskt – inget sätt är mer rätt eller 

fel än det andra – men avsaknaden av standardisering och användande av liknande 

symboler för olika syften skapar förvirring.20

Betraktat för sig självt kanske det nya systemet är någorlunda väl uttänkt, 
och hyfsat utformat. Men utvecklaren som jobbat med just sin systemlösning 
ser eller förstår sällan resten av den anställdes arbetssituation. Han ser inte 
de 25 andra system som användaren redan måste hantera. Han ser inte kön 
med irriterade kunder som växer framför kassan _ _ _ I sådana situationer 
beter sig nämligen inte användarna som utvecklarna trott. Inte ens som 
testpersonerna, som i bästa fall fått testa en prototyp i ett användningstest.21

Utvecklarna är insnöade i sina egna tankemönster och tänker inte alltid på att det redan 

finns andra tidigare existerande system och nya som utvecklas samtidigt av någon 

annan – flera system som samma användare måste handskas med. Söderström menar 

med citatet ovan att man som utvecklare inte kan anta att man har förutsett alla möjliga 

scenarier som en användare kan råka ut för, oavsett hur genomtänkta lösningar man har 

kommit fram till och hur många tester man än gjort. Nielsen och Loranger drar samma 

slutsatser av sina tester som nämndes tidigare – bara för att testpersonerna misslyckades 

en av tre gånger betyder det inte användare misslyckas en tredjedel av gångerna i 

verkligheten också.

Det är en naturlig utveckling att det idag existerar flera olika system med sina egna 

logiska resonemang istället för att alla följer en standardisering. Det ligger i 

utvecklarnas roll att tänka nytt och kreativt för att kunna komma på effektivare metoder 

och system som ska förenkla användarnas vardag. I och med det faller det sig också 

naturligt att det skapas flera olika system som ibland krockar med varandras logik. Det 

som var menat att förenkla kan därför ibland snarare försvåra arbetsmomentet.22
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3.2.1. Lär vi oss av misstag?

Man utvecklas av misstag brukar man säga, men det förutsätter att man har tagit till vara 

av erfarenheterna och dragit lärdom av dem. I ett exempel ur verkliga livet från 2005 

berättar Söderström hur tusentals patienter i Skåne hade fått fel läkemedel utskrivet. 

Digitaliseringen hade utraderat slarviga handstilar från läkarna som kunde läsas fel, men 

skapat ett nytt problem. Läkarna glömde ibland uppe föregående patients journal på 

datorn och skickade då receptet till fel person när nästa patient var på tur. Söderström 

menar dock att det största problemet låg i att man inte tog till vara av erfarenheterna 

från missödet och tillät samma problem ske igen, denna gång med ett röntgensystem 

vilket ledde till att cancer hos en patient upptäcktes först ett år efter att röntgenbilden 

tagits.23

De är förvisso extrema enskilda fall, men Söderström vill med exemplen inte bara visa 

vilka konsekvenser nya system kan ha utan också få läsarna av boken att förstå att även 

om systemen är digitala så är användarna och utvecklarna mänskliga.

3.3. Center for Universal Design – The Principles of Universal Design

Universal design (universell design) är ett tankesätt där man strävar efter att uppnå en 

design av en produkt eller utrymme som passar alla så långt som möjligt utan att man 

behöver göra särskilda anpassningar. Med det menar man att exempelvis ska det inte 

behöva finnas två versioner av en sajt – en för de med nedsatt synförmåga och en för 

alla andra. Tanken med The Principles of Universal Design är att skapa 

användarvänlighet som inte bara ser till att fungera för olika användare men också som 

tar ett etiskt ansvar i att inte stigmatisera användargrupper. Att skapa en separat version 

av en sajt anpassad för handikappade och en för alla andra kan upplevas som utpekande 

av deras handikapp. One-size-fits-all kan förstås vara svårt att uppnå men tanken med 

The Principles of Universal Design’s guidelines är att man ska sträva mot en universal 

design i största möjliga mån.24
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3.4. Accessibility supported enligt W3C och WCAG WG

W3C, World Wide Web Consortium, är en internationell gemenskap där 

medlemsorganisationer, egen anställd personal och allmänheten arbetar tillsammans mot 

webbutveckling.25 WCAG WG, Web Content Accessibility Guidelines Working Group, är 

en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring tillgängliggörande på webben. Deras 

uppdrag är att utarbeta riktlinjer för hur man gör webbmaterial tillgängligt för alla, 

oavsett handikapp eller ej.26

Med accessibility supported menas att webbinnehållet är tillgängligt för alla, med eller 

utan hjälp av assistive technology, tekniska hjälpmedel (se nästa avsnitt Synskadades 

Riksförbund). Varken W3C eller WCAG WG säger exakt hur mycket tekniken för 

webbinnehåll måste stödja assistive technology för att räknas som accessibility 

supported, men de har lagt upp några riktlinjer som ska följas:

I. Tekniken för webbinnehåll som används måste stödjas av användarnas 

tekniska hjälpmedel.

II. Tekniken måste också ha “...accessibility-supported user agents that are 

available to users.”27. User agents, användaragenter, implementerar 

protokoll, som i sin tur kommuniceras mot en server. Till exempel är en 

webbläsare en användaragent och HTML en teknik för webbinnehåll. W3C 

listar fyra förslag för att uppnå detta krav, varav alternativen a är aktuellt för 

Universitetsbibliotekets fall. Tekniken för webbinnehållet ska vara stödd i a) 

vanliga användargenter, b) vanliga plug-in eller c) att webbinnehållet är 

tillgänglig i en sluten miljö, som ett intranät, där alla nyssnämnda 

alternativen är accessibility supported28. Det fjärde alternativet d) gäller att 

de användaragenter som tekniken är anpassad för är tillgängliga att laddas 

ner och kan lätt hittas av användare med handikapp, och precis som för 

alternativen a till c måste tekniken vara accessibility supported. Att ladda ner 
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användaragenten ska heller inte kosta mer för en användare med handikapp 

än vad det kostar för någon annan.

I UB:s fall gäller alternativ a) då tekniken för webbinnehållet som används är helt eller 

delvis stödd av en eller flera vanliga webbläsare – allt för att öka chanserna att de flesta 

användarna har det som behövs för att kunna ta till sig av webbinnehållet.

3.5. Synskadades Riksförbund

På Synskadades Riksförbund kan man hitta tips för hur en tillgänglig webbplats bör se 

ut och programmeras. Principerna är i stort snarlika W3C:s riktlinjer för accessibility 

(tillgänglighet)29. Användarna ska kunna navigera sig fritt på sajten trots eventuella 

handikapp och när det behövs ska man kunna använda hjälpmedel.

När synskadade söker information på internet använder de olika hjälpmedel, 
till exempel punktskriftsdisplay och/eller talsyntes tillsammans med ett 
skärmläsningsprogram. De som inte ser skärmen kan inte använda musen 
utan navigerar via tangentbordet.

Synsvaga använder förstoringsprogram. Programmet förstorar upp 
skärmbilden och visar en viss del av den på skärmen.30

Användare med nedsatt syn eller som är helt blinda kan använda tekniska hjälpmedel, 

assistive technology31, för att ta till sig av en webbplats innehåll. W3C räknar till 

assistive technology tekniska hjälpmedel som hjälper användare med olika handikapp, 

som rörelsehindrad, nedsatt syn o.s.v. För de med synhandikapp finns som citatet ovan 

beskriver: punktskriftsdisplay, skärmläsningsprogram eventuellt tillsammas med 

talsyntes som läser upp webbsidans innehåll och skärmförstorare till hjälp.

För att ett program ska kunna läsa upp innehållet på en webbsida så att användaren 

förstår och kan ta till sig av det krävs det att webbplatsen är dels korrekt kodad, dels inte 

använder element (byggstenar som utgör innehållet på en webbsida) på ett felaktigt 

oanvändarvänligt sätt. Ett klassiskt fall är tables, tabeller. Program som läser upp en sajt 
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följer den ordning som innehållet är kodat. Om en sajts layout struktureras upp med 

hjälp av tables kan det på skärmen se ut som att sajten kommer i logisk ordning, men i 

koderna kommer innehållet i tabellrutorna i oordning vilket försvårar uppläsningen.

För de flesta element, oavsett om det är bilder, formulär, länkar eller frames, påminner 

Synskadades Riksförbund att det är väldigt viktigt att man namnger beskrivande och när 

det går använda en ALT-text. Synskadade som inte kan se bilder behöver ALT-texten 

som beskriver vad bilden föreställer eller länkar till. Precis som Nielsen säger är det 

svårt för användare generellt att förstå vad en Klicka här eller Mer länk innebär. 

Synskadades Riksförbund föreslår samma sak som Nielsen att en mer beskrivande text 

som Läs mer om vinterkräksjukan informerar användaren betydligt mer. Genom att 

namnge ramar och sektioner på en sida beskriver man för de som använder 

skärmuppläsare vad de olika sektionerna avser. Formulär ska vara tydliga så användaren 

kan se vilken ruta som ska fyllas i med vad, och label-elementet ska användas som 

berättar åt skärmuppläsare vilken text hör ihop med vilken ruta. Om möjligt är det bra 

att undvika Flash (en multimediaplattform som kan användas för bl.a. att streama film 

och ljud på webben eller för interaktiv multimedia som spel) då det många gånger är 

svårt för synskadade att läsa av med skärmuppläsare.32

Det som har tagits med från detta kapitel vidare till resultatet och slutsatsen är 

framförallt Nielsen och Lorangers teorier och forskning kring användarvänlighet, 

användarnas beteende och vad de beror på samt vikten av att inkludera användaren i 

utvecklingen. Med Söderströms teorier förstår vi att utvecklarna missa hur användarnas 

vardag ser ut, men också att trots rekommendationer från Nielsen att inkludera 

användarna går det inte att förutse allt utan istället är webbutvecklingen en kontinuerlig 

uppgift – något som också kommenteras i slutsatsens avslutning.

Genom att tänka på att en W3C anser att en sajt bör vara accessibility supported för att 

användare oavsett handikapp ska kunna ta del av den, och med hänsyn till Synskadades 

Riksförbunds rekomendationer har jag i resultatet undersökt vilken slags webbkodning 

sajten nyttjar, och därefter dragit slutsats om UB når upp till kraven att tekniken 

(åtminstone sannolikt) stöds av de tekniska hjälpmedel och webbläsare som finns 

tillgängliga för användarna. Avslutningsvis tas universell design med i värdeomdömet.

24
32 Synskadades Riksförbund. Tips för tillgängliga hemsidor, www.srf.nu



4. Resultat
4.1. Webbkodningen

Ett antal sidor på sajten valdes ut som stickprov som sen kördes genom en validator för 

att se om sidorna är korrekt kodade.33 Respektive sida ur stickprovet söktes också 

igenom efter tables, tabeller, ett element som när det korrekt används på webbsidor 

skapar tabeller men som också felaktigt kan användas för att strukturera upp en sidas 

layout. Som tidigare nämnt har ingen djupare analys gjorts av eventuella fel som dyker 

upp i valideringen då sajten i dagsläget är under förändring. Däremot är det intressant 

att se om sajten kör med en helt korrekt kodad sida, i vilket språk och om man har 

använt sig tables och i sådana fall på vilket sätt. Testet kördes sent i uppsatsperioden, 

5:e januari 2013.

Följande sidor testades:

I. Startsidan – http://www.ub.umu.se/

30 errors, 2 warnings

II. Kontakta – http://www.ub.umu.se/kontakta

1 error, 2 warnings

III. Sök – http://www.ub.umu.se/sok

3 errors, 2 warnings

IV. Service – http://www.ub.umu.se/service

1 error 2 warnings

Validatorn varnade för att själva validatorn kanske inte är uppdaterad för hur HTML 5 

standarden ser ut just nu och därför kan validatorn ge felaktiga resultat. Webbplatsen är 

kodad i just HTML 5 vilket är en webbstandard under utveckling.34 Av de nyss nämnda 

anledningar bör man inte förlita sig helt på resultaten. En äldre standard som 

exempelvis XHTML 1.0 Strict hade varit mer användarvänligt då en Strictkodad sida 

som godkänts i validatorn garanterar att koderna ser rätt ut och att tekniska hjälpmedel 

för handikappade kan läsa av sidan rätt. Å andra sidan delar XHMTL mycket av 
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HTML5 som har sina fördelar att det tillåter mycket mer för webbutvecklare än vad 

XHTML gör. Strict innebär dessutom bara att en sida måste kodas enligt gällande regler 

för att den ska avläsas rätt av ex: en webbläsare eller teknisk hjälpmedel – med andra 

ord är det upp till webbutvecklaren att skapa designen och layouten.

På Kontaktasidan användes tables vid kontaktinformationen för olika avdelningar. 

Däremot hade informationen kodats så att respektive avdelnings kontaktinformation 

läses helt och hållet innan nästa avdelnings information tas vid, vilket är bra om en 

besökare använder skärmuppläsare. Det är inte fel att använda tables för tabeller – det 

Synhandikappades Riksförbund varnar är användning av tables i layouten. På de andra 

sidorna återfanns inte tables en enda gång, men då användes heller inga tabeller i de 

andra stickproven.

4.2. Intervjuerna

För att få in användarupplevelsen i utvärderingen har studenter valts som en lämplig 

grupp att intervjua. Studenterna är förvisso inte de enda användarna av bibliotekets 

webbplats men de har ofta mindre erfarenhet än vad forskare och andra anställda vid 

universitet har. Med hänsyn till vad Nielsen och Loranger kom fram till i sin forskning – 

att användare blir bättre på att använda sig av en sajt ju mer de nyttjar den –  valdes just 

studenterna ut då de täcker in användare som både har använt webbplatsen lite, en hel 

del eller inget alls om de är nya vid universitetet.35

Beroende på individerna tog intervjuerna hos studenterna mellan 20-35 minuter och i ett  

enskilt fall 57 minuter. Intervjuerna med bibliotekarierna var ca 20 respektive 40 

minuter. Den stora skillnaden mellan studentintervjuerna på ca 30 respektive 57 minuter 

beror dels på att de ombads berätta vad de tänkte på och hur de resonerade, men bara en 

av studenterna, den manlige IT-student (se 4.2.2.1 Studenternas bakgrund), berättade 

genomgående hur han tänkte medan de andra ofta glömde bort att prata samtidigt som 

de löste uppgifterna. Dels ombads samma student att göra om uppgift 6 och 7 då han 

lyckades göra dem snabbt, och det vore intressant att se om han lyckades lika snabbt 

igen utan hjälpen av relaterade information. Så i stort sett tog intervjuerna runt 30 

minuter var för samtliga, något mer eller mindre.
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Likt Nielsens och Lorangers tester36 så fick de intervjuade studenterna surfa på 

webbplatsen fritt (i den mening att de hade fått uppgifter att lösa men de fick själv välja 

hur de skulle navigera sig fram) och prata ut öppet om vad de tänker på när de gör olika 

val eller stöter på olika saker – allt i syfte för att fånga deras surfupplevelse. För att 

kunna få fram resultat som var lätta att jämföra var intervjufrågorna strukturerade och i 

form av uppgifter, som att leta efter en bok av Astrid Lindgren m.m. (se bilaga 1 och 2).

Fem studenter intervjuades: två synskadade och tre icke synskadade. Utöver 

användargruppen intervjuades två bibliotekarier – en från Webbteamet och en från 

Resurslabb. Av sekretesskäl har svaren från intervjuerna inte transkriberats och bifogats 

som bilagor, men svaren sammanfattas och analyseras nedan. Endast det nödvändigaste 

svaren från bakgrundsfrågorna har tagits med i uppsatsen. Syftet med 

bakgrundsfrågorna var framförallt ett sätt att förstå användarna bättre och för att se till 

att intervjupersonerna har varierande erfarenheter av Umeå universitet, biblioteket och 

dess sajt.

4.2.1. Bibliotekarierna

Intervjuerna med bibliotekarierna var ett förberedande steg inför studentintervjuerna 

och ett sätt att fånga upp feedback från eventuellt andra studenter som har hört av sig till 

dem. Syftet med att intervjua bibliotekarierna var också dels för att ta in deras syn på 

sajtutvecklingen och användarnas upplevelse, men framförallt ta reda på vad som görs 

för att inkludera de med nedsatt syn i utvecklingen av webbplatsen. Alla svaren tas inte 

med intervjuerna då flera av frågorna har varit ett verktyg för att förbereda intervjuerna 

med de synskadade studenterna. Se bilaga 3 och 4 för frågor och intervjuguide.

Varken bibliotekarien från Resurslabb, datorlabbar med stöd för studenter med 

funktionshinder, eller bibliotekarien från Webbteamet hade upplevt någon feedback från 

studenter med synskada. De har inte hört något särskilt om själva sajten, men sen är det 

inte heller så många med synskada vid universitetet kommenterar bibliotekarierna. De 

nämnde också att de gånger biblioteket får feedback från användare om sajten så brukar 

det vara vid personlig direktkontakt som vid infodisken.
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Vid intervjutillfällena med bibliotekarierna från Resurslabb och Webbteamet hade 

webbplatsen just ändrats, därför hade de inte heller så mycket att säga om hur de 

upplevde den nya designen – även om Webbteammedarbetaren hade sett en del under 

utvecklingen. Bådas första intryck var att det kändes luftigare, fräschare och mer 

enhetligt med den nya designen. Eftersom innehållet är detsamma och bara designen 

och layouten är förändrad så hittar de rätt snabbt på webbplatsen. På frågan om de 

upplever sajten vara anpassade för synskadade kunde de inte själva säga något men de 

poängterade båda ut att det är medvetna om att de själva är vana vid att använda sajten 

mer än vad studenterna gör, och att det därför är svårt att försöka sätta sig in 

tankebanorna hos studenterna, särskilt de med synskada.

Vid frågan om de tar med synskadade i diskussionen kring webbutvecklingen berättade 

webbteammedarbetaren att de genom åren när de varit på gång att utveckla sajten har 

haft olika sorters användartester där de försökt inkludera olika typer av användare. För 

att försöka inkludera perspektivet av handikappade i utvecklingen av sajten, för länge 

sen innan sajten fick sin blåa gamla design, så gjorde man användartester där man lät en 

dyslektiker berätta vad personen upplevde och tänkte på när användaren navigerade sig 

runt. Vid frågan om de haft med någon med synskada på senare tid, något som dyslexi 

inte är, svarade båda bibliotekarierna att de tidigare har haft en medarbetare vid 

biblioteket som har nedsatt syn och som fick komma med egna synpunkter på sajten 

men det var för ett bra tag sen. Exakt hur länge sen kunde de inte svara.

Till webbplatsens målgrupp räknar bibliotekarierna in studenter, forskare, 

landstingsanställda som de i sjukvården och andra universitetsanställda. Användarna ska 

inte behöva ägna tid åt att lista ut hur saker fungerar istället för att göra det de faktiskt 

tänkte göra på sajten. Bibliotekspersonalen verkar förvisso inom universitetet men 

kommer i andra hand då de har mer tid än andra användare att sitta med sajten och lära 

sig hur man använder den.

Bibliotekarien från webbteamet poängterar att för att både få till en användarvänlig sajt 

och få med allt som behöver vara med på webbplatsen har kompromisser behövts göras. 

Det någon tycker är luftigt kanske någon annan upplever som luddigt – vilket 

bekräftades i intervjuerna med studenterna där en del upplevde menyn luftigare medan 
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andra, särskilt de med synskada, tycker att det flöt ihop (se 4.2.2.2 Användarnas 

beteende). 

4.2.2. Användargruppen – studenterna

Två män och tre kvinnor i varierande åldrar, från 21 till 38 år, ställde upp på intervju. 

Alla är eller har varit studerande fram tills nyligen vid Umeå Universitet och har besökt 

webbplatsen minst en gång före den 23 november då sajten förändrade sitt utseende. Till 

samtliga intervjuer ställdes samma frågor med några undantag, särskilt vid 

bakgrundsfrågorna. För att se exakt vilka frågor och intervjuguider som använts, se 

bilaga 1 och 2. Svaren är sammanfattade nedan.

4.2.2.1. Studenternas bakgrund

De två synhandikappade studenterna har upp till 10% seende. Båda deltagarna med 

nedsatt syn valde vid intervjutillfället att använda sig av skärmförstorare för att se 

webbplatsen, ingen skärmuppläsare behövdes. De har båda studerat kurser vid 

universitetet, varav den ena har alldeles nyligen börjat studera denna hösttermin 2012. 

Bland de utan synhandikapp fanns en kvinnlig student vid juristprogrammet termin 5, 

en kvinnlig civilingenjör i interaktion och design termin 9 och en manlig student som 

studerar ett program inom IT termin 1. De kvinnliga ovannämnda studenterna hade läst 

inget eller endast lite (mindre än en termin) på högskolenivå innan de påbörjade sina 

program. Den manlige IT-studenten har läst flera olika kurser tidigare vid både Umeå 

universitet och ett annat universitet. Kurserna var inom språk, design och andra kurser 

inom IT. Av sekretesskäl berättas det inte mer ingående om studenternas bakgrund.

Samtliga studenter surfar minst en timme dagligen, de icke synskadade surfar något mer 

– alltifrån ett par till flera timmar mer. Det dagliga internetanvändandet gäller 

framförallt nöjessurfning (sociala medier, se på videoklipp, m.m.), nyheter och väder 

och för att kolla mejlen. När det gäller användandet av universitetsbibliotekets sajt var 

användarna eniga om att de bara besöker och använder webbplatsen när de behöver. Hur 

ofta varierar beroende på var de är i studierna – ibland behöver de resurser från 

biblioteket, andra gånger inte. Med bibliotekets resurser menas allt i från kurslitteratur 

till bokning av grupprummen. När de besöker sajten utan studiesyfte är det endast för att  

kolla öppettider.
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Båda synhandikappade studenterna använder sig av TPB, talboks- och 

punktskriftsbiblioteket, i första hand för sina studier men den ena studenten har även 

använt sig av e-böcker som går att komma åt via Umeå universitetsbiblioteket. Eftersom 

de i första hand går till TPB för kurslitteraturen så använder de Umeå 

universitetsbibliotekets sajt främst för bokning av grupprum, kolla in nyheter, öppettider 

och utbildningar.

4.2.2.2. Användarnas beteende

Första intrycket av webbplatsen var blandat hos studenterna. Båda synhandikappade 

studenterna tyckte det var rörigt, att för mycket information presenterades direkt. 

Civilingenjörsstudenten tyckte också att sajten upplevdes rörig medan de två andra icke 

synskadade studenterna upplevde sajten bättre, fräschare och modernare. De andra 

tyckte att det till viss del kändes fräschare med en ljusare design men att det gick lite 

förlorat i informationsfloden som först möter dem.

Figur 1. Startsidan av UB, nya designen. Liksom den gamla designen finns en sökruta på första 
sidan. Några av användarna, särskilt de med synhandikapp, upplevde första sidan plottrig.
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Uppgift 1a, Hitta en bok av Astrid Lindgren. De flesta sökte direkt på författarnamnet i 

fritextrutan på första sidan. En av deltagarna, den manlige IT-studenten, klickade vidare 

till utökad sökning genom sökrutan som fanns på första sidan, och därifrån valde att 

söka på författare istället för fritext, se figur 1. Användarna hade lite svårt att se och 

förstå vad som var den exakta placeringen för boken. Det tog också tid för de 

synskadade att hitta informationen om titel, upphovsman, och placering då väldigt 

mycket annan information presenterades samtidigt. De behövde ägna tid att först hitta 

vart titeln fanns i myllret av text innan de kunde läsa den. Både de med och utan nedsatt 

syn önskade att endast det viktigaste hade presenterats först, se figur 2. Deltagarna hade 

inget emot den extra informationen därför att de vet att den ibland behövs, men det hade 

varit bättre om bara det absolut nödvändigaste som titel, första författare, placering och 

eventuellt utgåva hade visats. Istället skulle man kunna ha en knapp som visar den 

gömda informationen när användaren önskar att se den som För mer bibliografisk data.

Figur 2. Den gamla designen av UB. Album ser likadan ut nu som då. P.g.a. att sajten ändrades 
innan screenshot hann tas visas här en bild som tagits tidigare under hösten och har inget med 
deltagarnas sökningar att göra.
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Uppgift 2, Hitta tillbaka till utgångsläge. Användarna hade inga problem att ta sig 

tillbaka till startsidan, dock använde de olika sätt, se 9, Avslutning.

Uppgift 3, Boka ett grupprum. Alla utom den manlige IT-studenten hittade omedelbart 

vart man bokar ett rum, men även han hittade dit ganska snabbt. Samtliga avbröts från 

att boka ett rum men de fick visa hur man gör så långt till att markera ett rum. Den 

manlige IT-studenten var lite tveksam men lyckades med uppgiften också, vilket han 

förklarade med att han aldrig hade behövt boka ett rum tidigare. De andra studenterna 

hade alla bokat rum tidigare, särskilt de med synhandikapp brukar boka resurslabb för 

sina studiers skull.

Uppgift 4, Hitta en artikel om dyslexi och barn. Ingen av deltagarna har studerat inom 

ämnen som rör dyslexi och barn, men syftet var inte heller att faktiskt lösa uppgiften 

utan snarare att observera hur studenterna resonerar när de tar sig fram och vad deras 

upplevelse är av första sidan för databaser. De flesta deltagarna hittade relativt snabbt 

från startsidan till söksidan för databaser. Samtliga valde att klicka på länken databaser i 

sökrutan på startsidan. Det tog lite längre tid att hitta länken för användarna med nedsatt 

syn än för de andra, men även de andra tittade några sekunder innan de klickade sig 

vidare.

Samtliga deltagare avbröts från att faktiskt leta efter en artikel, istället fick de studera 

sidan och berätta om det kändes självklart vart de skulle börja leta om de behövde en 

artikel i ämnet och sedan om de visste vart de skulle leta om det var en artikel inom 

deras egna utbildning. Användarna sökte igenom först rullistorna för övergripande ämne 

men gick snabbt vidare till alla ämnen. I ett av två av fallen, en med och en utan 

synskada, tittade studenterna in på alfabetsraden överst och förklarade att de funderade 

om ämnen var alfabetiskt listade. Oavsett om de kollade in rullistorna eller 

alfabetsraden överst så var användarna osäkra på att testa sig fram men efter ett tag 

gjorde några av användarna det.

Ingen av studenterna tyckte det var självklart vart man skulle börja söka efter en databas 

passande antingen för uppgiften eller en artikel inom deras inriktning. Några av 

studenterna var bekanta med de större databaserna som Ebsco och Web of Science och 

skulle antagligen börja där, men de tyckte inte att det framgick att listan med de fem 

länkarna på första sidan för databaser var förslag på fem stora och vanliga databaser 
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som sträcker sig över flera ämnen, se figur 3. De flesta var inte heller vana att använda 

sig av databaser då de hittade ofta det mesta de behövde för sina studier i form av 

böcker, eller som i de synhandikappades fall brukar fråga bibliotekarierna om hjälp när 

det väl behövdes. Även de utan nedsatt synförmåga skulle eventuellt fråga om hjälp, 

antingen från studiehandledare eller bibliotekarierna, men de hade önskat att de kunnat 

hitta själv. I fallet med den ena synskadade studenten berättade deltagaren att Ebsco var 

bekant då studenten hade använt sig av den tidigare men allt annat var okänt. Endast 

juriststudenten var van att använda databaser men hon hade också fått vägledning av sin 

utbildning i hur man hittar juridiska texter. Flera av deltagarna kommenterade att de 

hade önskat en samlad sökruta för samtliga databaser så man slapp leta reda på rätt 

databas själv. 

Figur 3. För en ovan användare var det inte lätt att hitta rätt bland databaser, men för någon 
som redan kan går det bra.

Uppgift 1b, Sök efter en bok av Astrid Lindgren, denna gång om Pippi Långstrump och 

den ska vara utgiven 2006. Frågan togs direkt efter uppgift 4 för att se hur användarna 
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valde att navigera sig från en annan sida än start- eller söksidan. Sökningen leder också 

till en enda träff om man söker på alla kraven, men genererar fler träffar om man 

utesluter något. De flesta tog sig tillbaka till startsidan istället för att klicka sig vidare på 

Sök i huvudmenyn. Några klickade sig vidare till utökad sökning direkt medan några 

andra fritextsökte först på författare eller titel och därefter gjorde om sökningen i utökad 

sökning med författare, titel och ibland utgivningsår. De som gjorde dubbelsökning 

verkade göra det av rena farten och upplevdes inte vara irriterade eller på annat sätt 

känslomässigt påverkade av att göra sökningen två gånger.

De synskadade deltagarna och en icke synskadad sökte inte på utgivningsår utan sökte 

istället på titel och författare och letade sedan fram rätt bok genom att kolla 

utgivningsåren i resultatlistan. Vid frågan om varför de inte sökte på år direkt var att de 

förväntade sig att träfflistan på sökningen skulle vara lätt att leta igenom, och de 

föredrog eller var vana vid att göra på det sättet.

Uppgift 5, Kontakta biblioteket. På frågan vilket sätt de föredrar att komma i kontakt 

med biblioteket svarade alla att de föredrar en personlig kontakt på plats i biblioteket. 

De upplevde att det var lättare att förklara sitt informationsbehov i ett personligt möte. 

Två av de icke synskadade, civilingenjör- och juriststudenten menade också att det 

kändes rent av snabbare att få kontakt än via mejl och telefon eftersom mejl måste man 

vänta på svar. En av dem var tveksam över att ringa då man kunde hamna i kö. Trots att 

hon inte ringt biblioteket tidigare förutsatte hon att risken fanns då hon upplevt det hos 

andra myndigheter när hon ringt, och hon jämförde biblioteket som en liknande 

organisation.
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Figur 4. När deltagarna sökte efter Boka en bibliotekarie sökte de bara i menyn högst upp och 
längst till vänster och i vissa fall i Relaterad information. De missade den gröna knappen.

Uppgift 6, Boka en bibliotekarie. De flesta visste inte vad det var, även de två av 

deltagarna som åtminstone hade hört talas om det. Flera gånger talade de öppet om sina 

funderingar över vad som var rätt väg och att det inte var självklart var man börjar. 

Endast manlige IT-studenten hittade genast tjänsten då han observerade relaterad 

informationsmenyn till höger längre ner som fanns på Kontaktasidan, vilket var den 

sidan som alla utgick ifrån från föregående uppgift. De andra gav upp eller fick hjälp.

Deltagarna började med att kolla in Kontakta som de redan var på, men efter de sökt 

igenom vänstermenyn letade de sig vidare. En av de med nedsatt syn tog sig genast till 

Boka, kollade igenom vänstermeny innan studenten gick vidare till andra sidor och 

upprepade proceduren: Service, Låna och tillbaka till Boka. Först efter hjälp såg 

deltagaren den gröna-kloss-länken till höger, se figur 4. Proceduren är liknande för den 

andra synskadade: sökte igenom vänstermeny, bläddrade sig vidare till Service och 

därefter Boka. Även här behövdes hjälp att peka ut den gröna knappen. Båda upplever 

det frustrerande och förklarar att p.g.a. sina synhandikapp kan de bara se en liten del av 
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skärmen i taget när de använder skärmförstoraren. Det innebär att de alltid börjar med 

att söka i det övre vänstra hörnet – på samma sätt som västerlänningar läser text – och 

sen letar de reda på menyn och kolla varje länk för sig.

De andra deltagarna resonerar på liknande vis, vilket bekräftas av både deras beteende 

och resonemang. Deltagarna utan nedsatt synförmåga hade liknande sökmönster, även 

manlige IT-studenten fick problem när han ombads att försöka hitta igen sidan men med 

utgångspunkt denna gång från startsidan. För att se om han resonerade som de andra om 

han inte sett relaterade länkarna ombads han söka på nytt. Samtliga studenter upplevde 

det svårt att bedöma vad för typ av tjänst det är, även efter förklaring. De resonerande 

rätt lika: det är en service, så Service i menyn kändes som ett logiskt val, men namnet 

Boka en bibliotekarie antydde på att det kunde finnas under Boka. Ingenjörstudenten 

resonerade att det skulle kunna vara under Låna eftersom man lånar bibliotekarien på 

samma sätt som man lånar andra resurser från biblioteket kostnadsfritt.

Figur 5. Liksom i fallet med uppgift 6 såg inte användarna gröna rutan fast de visste att en 
sådan nu fanns. De upplevde det inkonsekvent då det inte alltid var så på alla sidor.
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Uppgift 7, Vem kontaktar du om du behöver hjälp med att publicera en uppsats. Ingen 

av deltagarna har behövt publicera en uppsats hittills. Resultatet blev en nästan exakt 

upprepning av förra uppgiften – mycket beroende på att utformningen av länken till e-

publiceringsteamet var som i förra uppgiften en grön knapp till höger, se figur 4 och 5. 

Trots erfarenheten från förra uppgiften tittade ingen till höger förrän de gett upp och 

därefter blivit uppmanade att titta dit. Alla deltagare ogillade den gröna-kloss-länken då 

den dels låg på motsatt sida av vänstermenyn som de först sökte igenom, dels läser man 

från vänster till höger. Bilden av en grön ruta som information sållades också snabbt 

bort utan att de själva riktigt visste varför de inte såg den. Några funderade på att det 

kanske berodde på att de upplevde det som reklam utan att tänka på det. Färgen är det 

första de ser och de ignorerar rutan innan de ens hunnit se att det fanns vit text inuti den.

Än en gång var den manlige IT-studenten snabbast då han var kvar på Bokasidan från 

föregående uppgift och i Relaterad information såg han länken Boka spikning 

avhandling. Han var också den enda som kände sig mest säker på vem han skulle fråga 

då Spikningsidan listar vem som är ansvarig för vad. På E-publiceringsteamets sida via 

Publicera som de andra till slut kom till – efter att först ha sökt igenom Kontakta och 

Service på samma sätt som i förra uppgiften – blev deltagarna osäkra på vem exakt man 

ska fråga när man behöver hjälp då alla i listan delade samma titel Bibliotekarie. 

Antagligen den första tyckte två. En tvekade över att alls kontakta då hon helst ville 

veta vem man ska fråga före hon kontaktar. De med synskada svarade att de antagligen 

skulle fråga bibliotekarierna eller eventuell handledare direkt istället för att söka själv.

Uppgift 8, Gå till Mina sidor. Ena av de med synskada och en utan tog sig genast till 

Mina sidor via länken i sidfoten. De är vana sedan tidigare vid att länken ligger längst 

nertill på sidan. De andra sökte igenom menyfältet snabbt från vänster till höger men 

gick sedan vidare via Låna till Mina sidor. De är också vana vid att kunna ta sig dit på 

det sättet, men de poängterar ut att de hade önskat en inloggningsruta högt upp nära 

huvudmenyn, gärna till höger. De är vana vid att många andra webbplatser har sådan 

struktur. En av deltagarna utan nedsatt syn visste dock av det fanns en länk nere i 

sidfoten men valde det andra sättet för att hon föredrog det. De två andra studenterna 

som inte kände till länken i sidfoten, den manlige IT-studenten och en av de med nedsatt 

syn, är båda något ovana vid att använda bibliotekssajten då de nyligen börjat eller 
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återkommit till Umeå universitet. Den manlige IT-studenten har tidigare studerat vid 

universitetet men det var för ett par år sedan innan denna hösttermin 2012.

9, Avslutning – sista funderingar kring och från deltagarna. Sätten som användarna 

valde att navigera sig tillbaka till startsidan – både i Uppgift 2 och när de själv tog egna 

initiativ till det – varierade mellan individerna och från tillfälle till tillfälle. 

Civilingenjörsstudenten navigerade sig oftast tillbaka genom webbläsarens egen 

bakåtknapp, medan de andra hellre använde någon länk på sajten, oftast via 

navigeringsträdet. Ingen klickade på logotypen längst upp förrän de blivit informerade 

om att den numera fungerade som en länk till bibliotekets startsida. De flesta svarade att 

de inte tänkt på det eller inte visste om det. Till det bör tilläggas att innan 

designförändringen länkade logotypen till Universitetets startsida och inte bibliotekets 

egna startsida. Deltagarna uppskattade förändringen, men tyckte det framförallt hade 

blivit något enklare att navigera till startsidan p.g.a. det tydliga navigeringsträdet. Dock 

önskade samtliga deltagare att det hade funnits en start/hemknapp längst till vänster i 

huvudmenyn.

Överlag var navigeringen förbättrad jämfört med hur de minns den gamla designen (se 

figur 2 för huvudmenyn) enligt användarna men inte riktigt bra heller. De flesta tyckte 

att det var för mycket text och för lite knapp i huvudmenyn. Särskilt de med synskada 

tycker att det var svårt att se skillnaden mellan knapparna då de som sagt inte ser 

helheten av skärmen utan bitvis läser igenom sidan. En av de synskadade förklarade att 

de svarta lodräta sträcken mellan knapparna har samma kontrast som själva textlänkarna 

och glider lätt ihop med varandra, samt att det var för lite luft. Samma deltagare 

poängterade dock ut att även med mer luft hade det varit svårt att se då strecken i 

bokstäverna och skiljelinjerna mellan länkarna var lika tjocka och av samma färg.

Endast en av de synskadad uppskattade den förra menyn då studenten dels var van vid 

den gamla, dels var det tydliga flikar. De andra deltagarna tycker att den nya designen är 

på rätt väg och snyggare men det hade varit bra om det varit tydligare skillnader i 

menyn. De vågar dock inte säga exakt vad de vill ha, bara att de vet att navigeringen är 

inte riktigt bra. Vissa saker var de dock överens om, som att de saknar en sökruta som 

hjälper dem att hitta saker direkt på webbplatsen när de inte själva hittar på egen hand. 

De tycker att det är bra att huvudmeny saknade dropdownlista och istället använder 
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webbsidorna en vänstermeny som studenterna kan bläddra igenom efter de surfat vidare 

från startsidan. Användarna uppskattade menyn för relaterad information och länkar, 

men de var inte helt säkra på om den var lämpligt placerad. Det var bra att den stod till 

höger men de gillade inte att den inte alltid stod på samma ställe – ibland var den längre 

ner eller högre upp beroende på hur stort objektet är som är placerat rakt ovanför den.

Deltagarna berättade i slutet av intervjun att de i överlag upplever saker på webbplatsen 

någorlunda enkla att hitta då de ofta söker efter samma ting varje gång. De vet redan av 

erfarenhet vart de ska gå. Under intervjun fick de leta efter saker de inte annars kanske 

skulle ha sökt efter och fick även lära sig om tjänster som de inte visste fanns – som att 

Boka en bibliotekarie. Skulle de däremot behöva leta efter något nytt i framtiden så 

skulle det vara svårt med de flera olika menyerna. Studenterna uppskattar att 

huvudmenyn är enkel utan dropdownlista och att de istället vid behov kan navigera sig 

vidare från en vänstermeny som dyker upp på den nya sidan. Det som däremot ingen 

gillade – rent av retade gallfeber hos några – var de färgade blocken till höger, se figur 4 

och 5. De hade önskat att det gick att enkelt hitta igen samma länk i vänstermenyn.

Sidfoten var nästan det enda som deltagarna hade kraftigt skiftande åsikter om, se figur 

4. Två uppskattade kontrasten av den ljusa texten mot det mörka, två tyckte det blev 

dålig kontrast, en hade ingen särskild åsikt om saken. Alla utom en av de icke 

synskadade upplevde det som tydligt att det fanns fler länkar under Kontakta oss i 

sidfoten. De andra såg det först när de läste texten Fler kontaktvägar – de såg inte vid 

första anblicken som den förra studenten då länkarna stod inte grafiskt ut som en länk 

förrän man höll musen över. Han som uppfattade det genast som en länk sa att han 

uppfattade allt som en länk i sidfoten, istället såg han därför inte direkt att postadressen 

inte var en klickbar länk. En av de icke synskadade absolut hatade att det fanns en 

kartbild i sidfoten, medan en annan av de icke synskadade uppskattade det väldigt 

mycket för det kändes självklart då vart man klickar för att få fram kartor. En del tyckte 

att helheten i sidfoten upplevdes kluddig, särskilt de med nedsatt syn men även en av de 

icke synskadade. En annan av de icke synskadade tyckte det var bra och lätt att se 

informationen, och den tredje hade inga särskilda tankar. Ungefär hälften av deltagarna 

tyckte det var lättare att läsa texten, oavsett synskada eller ej. Överlag verkade 

kontrasten ändå vara bra då färgen upplevdes mjuk för ögonen.
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För övrigt tyckte samtliga deltagare att webbplatsen blivit fräschare och mer enhetlig, se 

figur 1. En av de äldre studenterna föredrog det gamla utseende något mer än den nya se 

figur 2, men höll med om att den nya var modernare. Två av de icke synskadade 

poängterade ut att de verkligen uppskattade att man såg att bibliotekets sida hörde ihop 

med universitetets sajt. Det gav en känsla av trygghet och upplevdes professionellt.
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5. Slutsats
Information är inte bara text och bild i den klassiska form som man kanske tänker på – 

egentligen är allt det andra på en webbsida också information. En tydlig meny berättar 

åt användaren att här kan du navigera dig fram, ett navigeringsträd visar hur du kom 

fram till den sida du är nu på, en logotyp talar om vem som äger sidan o.s.v. 

Ibland vet man som användare inte om att man vill ha eller kanske rent av behöver mer 

information än det man söker efter, därför är det heller inget enkelt svar att säga att man 

ska skala bort en sida på all onödig information. Det krävs en viss avvägning mellan det 

som faktiskt är absolut nödvändigt att ha med och det som inte behövs på just första 

sidan. Den sida som välkomnar besökaren ska inte vara en avskräckande 

informationsflod utan snarare en tilltalande upplevelse där navigeringen känns intuitiv. 

Vad innebär då tilltalande? En luftig och lagom informationsfylld första sida är attraktiv, 

men användaren ska också snabbt kunna förstå vart hon eller han kan finna den 

information som söks om det inte finns med på första sidan. Menyn ska vara lätt att hitta 

igen och navigationen lätt att förstå.

Flera länkar gör det inte nödvändigtvis enklare att hitta igen saker. Det går inte heller 

helt att förlita sig på statistik som visar ökad trafik p.g.a. dubblettlänkar, då det också 

kan vara ett kvitto på att den första länken – oavsett om den sitter i huvudmenyn eller 

någon annanstans – inte är tillräcklig tydlig. Om en användare nyttjar den andra länken 

är det kanske inte för att personen var mer intresserad andra gången hon eller han såg 

länkningen till sidan, användaren kanske inte såg den första länken alls. Istället för att 

ösa på med extra länkar som drunknar i sig själva kan man göra en ordentlig layout och 

design från början.37 En svaghet som på sätt och vis kändes igen vid intervjuerna då 

användarna hade svårt att hitta igen vissa länkar, men snäppet värre. Den första länken 

var inte bara otydlig – den fanns inte alls eller åtminstone gick inte att hitta igen. Istället 

fanns länkar, som användarna förväntade sig hitta i menyerna eller åtminstone 

undermenyerna, utspridda på sidan som i fallet med den gröna-kloss-länken, se uppgift 

6 och 7 i 4.2.2.2 Användarnas beteende.

Boken Jävla skitsystem! handlar i första hand om människor i arbetslivet som måste lära 

sig jonglera med flera olika system och sätt att tänka på, men man kan tänka sig att 
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studenter likväl lider av samma problem. Som Nielsen resonerar är vi vanedjur. Unga 

människor som är vana vid att använda nätet och flera sociala medier har samma 

problem: att de blir vana vid olika sätt att tänka och därför resonerar utifrån sina 

erfarenheter när de besöker en ny sajt för första gången. 

Söderström beklagar sig över att man tyvärr inte lär sig av grundläggande misstag i IT-

system, utan uppfinner hjulet om igen gång på gång. Författaren säger dock inte vem 

som ska samla all denna erfarenhet. I hans tidigare exempel skedde i princip samma 

misstag två gånger inom sjukvården, men vi som läsare av boken Jävla skitsystem! får 

inte veta om utvecklarna till respektive system är samma personer. Oftast är det så att 

olika utvecklarteam gör om andra misstag just för att det är andras erfarenheter som de 

själva inte tagit del av. Det är kanske omöjligt att samordna all världens erfarenheter av 

utveckling – inom vilket område som helst – på en och samma plats, men det innebär 

inte att man är dömd att återupprepa missöden. Det viktiga är att man som utvecklare är 

medveten om att fast man förberett sig och gjort allt enligt regelboken och rent av kollat  

in andra aktörers utvecklingsprojekt, så går det inte att veta om man har förutsett allt.

I intervjuerna såg man klara mönster i användarnas beteende, och många gånger kunde 

de relateras till Nielsens och Lorangers forskning. De flesta verkar föredra att söka 

direkt på fritext i en enda ruta utan att reflektera över möjligheten till utökad sökning 

oavsett om man bara söker på ett visst sökord eller flera (som titel, författare och årtal). 

Det framgick ännu tydligare på en del av deltagarna att de var vana vid att använda en-

ruta-sökverktyg eftersom de sökte efter en gemensam sökruta för databaserna innan de 

sökte sig vidare. Som Nielsen själv beskrev det har användarna sina egna ryggsäckar – i 

detta fall en delad erfarenhet då användarna var vana vid att använda en enda sökruta 

för allt som Google eller sökrutor för lokala sökningar inom webbplatser.

Användarnas erfarenheter verkar också ge dem höga förväntningar. Trots en kort 

förklaring om att databaserna är flera egna aktörer som har sina egna system så verkade 

inte alla riktigt nöjda med svaret. Användarna utryckte det inte muntligt men på en del 

verkade det som att de hade svårt att förstå varför man inte kan ha en samlad sökruta för 

olika databaser när Google klarar av att ha en sökruta för hela webben.

Precis som Nielsen kom fram till i sina studier känner användaren sig tryggare av en bra 

design och vågar då surfa vidare. I uppsatsens studie av studenterna var de väldigt 
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ovilliga att testa sig fram på sajten och sökte först hellre reda på information om vilken 

länk som troligen var den rätta. Kunde de inte hitta information på sidan gav de upp 

eller fick uppmuntran av undertecknad – fastän de fortfarande hade alternativet att 

experimentera sig fram. Precis som Nielsen och Loranger säger ogillar användare över 

tolv år att leka minesweeping.38

Även om en del av sajten som var besvärlig för de synskadade till viss del upplevdes så 

p.g.a. deras nedsatta synförmåga så indikerade resultaten från de andra studenterna att 

designproblem ligger på en mer grundläggande nivå när även de med bättre seende 

upplevde svårigheter på samma områden. Designen av sajten har på det stora hela blivit 

bättre enligt användargruppen, men inte nödvändigtvis bra. De uppskattade den stilrena 

och fräscha designen, men de menade att det hade gett mer om länkarna i menyn var 

mer tydligt åtskilda. Framförallt upplevdes navigeringen tidvis förvirrande när den blev 

inkonsekvent, vilket också Nielsen och Loranger varnade för kunde trötta ut och irritera 

användarna.

Ett annat förslag som uppskattades av deltagarna var att bara den absolut nödvändigaste 

bibliografiska datan skulle synas när man klickar på en sökträff i Album, och istället får 

man klicka fram den övriga gömda informationen vid behov. Man skulle alltså inte 

komma till en ny sida utan istället visas informationen på samma sida som i en 

interaktiv funktion. Till de absolut nödvändigaste tyckte de att titel, upphovsman, 

utgåva och placering räckte. För en icke synskadad handlar det om att underlätta för 

användaren att slippa skumma igenom texten för att hitta det man söker – men för en 

med synskada som bara kan se delar av en sida i taget och inte helheten skulle det vara 

till stor hjälp att slippa hitta startpunkten för att läsa bland allt plotter av information.

Att webbkoda i HTML 5, som ännu är under utveckling, är inte nödvändigtvis en 

nackdel för de med synskada. En validator säger ju inte heller om en sajt är 

användarvänlig, bara om den är korrekt kodad eller inte enligt den gällande standarden 

som webbdokumentet följer. Om man har i åtanke att programmera med hänsyn till de 

med sämre syn och inkluderar dem i utvecklingen kan man på så vis upptäcka 

designmissar som en validator inte bryr sig om. Nielsen och Lorangar poängterade 

också ut att det största misstaget man kan göra är att inte ta med användarna i 
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utvecklingen av en sajt då det är faktiskt de som i slutändan avgör hur pass lyckad 

webbplatsen är.

En av förhoppningar vid starten av denna utvärderingen var inte främst att utvärdera hur 

pass användarvänlig sajten är idag utan att framförallt inkludera studenter med och utan 

synskada i denna uppsats i hopp om att den kan verka vägledande vid framtida 

utveckling av webbplatsen. Istället för att enbart döma sajten rakt av har uppsatsen tagit 

upp teorier kring användarbeteende och användarvänlighet från några erkända författare 

inom område användarvänlighet för att läsaren av denna uppsats bättre ska kunna förstå 

resultaten från utvärderingen. Rekommendationer för bättre design från organisationer 

som verkar för jämlik design eller synskadades intressen har tagits upp i uppsatsen för 

att påminna om att det är lättare att utgå från de med mest behov när man utvecklar och 

därefter anpassa en design för alla.

Sammanfattningsvis upplevs webbplatsen tidvis inte anpassad efter studenternas 

surfbeteende, särskilt de oerfarna, men i stora drag fungerar designen ändå bra. 

Studenterna tyckte ofta om eller ogillade samma saker i designen oavsett nedsatt syn 

eller ej. Deras surfbeteende berodde mer på andra faktorer än syn som att de söker 

igenom en webbsida från vänster till höger på samma sätt som man läser text. Deras 

upplevelse skiljde sig dock då de med nedsatt syn bara kunde se delar av en sida i taget, 

och olika bakgrund i informationssök för sina studier gjorde att de hade olika 

förkunskaper i hur man hittar runt i bl.a. databaser.

Som bibliotekarierna säger så går kanske inte allt att uppnå på en och samma gång - 

men varje designförändring ser både bibliotekarierna och användarna som ett steg 

framåt i rätt riktning. I och med att sajten också undviker att ha olika designer för olika 

användare undviker man stigmatisering och närmar sig målet mot en universell design, 

dock är man inte där ännu då användare med synskada (och även utan) har svårt att ta 

sig fram på sajten. Universell design är heller inget fast mål utan något som man 

konstant kan sträva efter.

Avslutningsvis ges förslag till en vidare utvärdering av användarupplevelsen av 

webbplatsen på mobila plattformar, som mobiltelefoner och surfplattor.
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7. Bilagor
7.1. Bilaga 1

Intervjuguide - studenter utan synskada.

Intervjuns syfte är att fånga upp studenternas upplevelse av den nya webbplatsen. 
Mycket är sig likt, allt innehåll är detsamma, men utseendet har förändrats en del. Med 
intervjun vill jag ta reda på hur användaren upplever sajten, och om upplevelsenn av 
den har blivit bättre eller sämre än tidigare.

Intervjuguidens syfte är att få igång intervjun och se till att de mest viktiga frågorna blir 
besvarade. Intervjun ska vara så öppen som möjligt, men då inte nödvändigtvis alla 
intervjukandidater känner sig bekväma från start att “prata öppet” om vad de upplever 
så är guiden semistrukturerad. Frågorna är bara en del av intervjun då användaren får 
navigera sig igenom sajten och berätta hur han/hon upplever sajten under tiden.

Kursiverade frågor i intervjufrågorna rör inte den direkta upplevelsen av sajten utan 
handlar om att ta reda på användarens vanor.

Frågeställningar:

Hur upplever icke synskadade webbplatsen?

Har webbplatsen blivit bättre eller sämre sen förändringarna 23 november?

Vad är bra/inte bra med sajten?

Saknas något?
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Bakgrundsfrågor:

Vad heter du?

Din ålder?

Vad studerar du, eller har studerat?

Hur länge har du studerat? Har du besökt Universitetsbibliotekts webbplats sen du 
började plugga?

Hur mycket brukar du surfa?
 Flera gånger ...i månaden
   ...i veckan
   ...om dagen?

Brukar du använda dig av Universitetsbibliotekets sajt?
 till vad? söka efter litteratur, information...

Vid biblioteket kan man komma åt e-böcker och artiklar från andra databaser. Har du 
använt någon gång e-böcker eller artiklar genom Universitetsbibliotekets webbplats?
 Ofta?
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Intervjufrågor:
Vi kommer att kolla in webbplatsen nu, och jag kommer be dig göra lite olika saker på 
sajten. Jag tänkte att du skulle få berätta vad du upplever medan du navigerar dig runt 
på sajten och hur du resonerar när du söker efter något.

1. A. Första sidan av sajten. Sök en bok/artikel del 1.

Webbplatsen har ändrats en dels en 23 november. Vad är ditt första intryck av sajten?

Jag vill att du söker efter en bok som är av Astrid Lindgren, vilken som helst.

 Hittade du rutan för att du kände igen dig eller “stod rutan ut”, eller både och?
 Känns det bättre eller sämre än tidigare?

 Klicka på den översta träffen. Bengtsson.
 Är det lätt att förstå var boken finns i biblioteket? Vilket bibliotek är det på?
 Vad heter boken? Vad heter författaren?

2. Hitta tillbaka till utgångsläge.

Ta dig tillbaka till startsidan av biblioteket.

 Var det enkelt? Bättre eller sämre än tidigare?

3. Boka ett grupprum.

Låtsas som att du ska boka ett vanligt grupprum.

4. Sök en bok/artikel del 2.

Du behöver hitta en artikel om dyslexi och barn, vart går du?

Har du sökt efter artiklar? När du har sökt efter artiklar tidigare, har du vetat vilken 
databas du ska söka i? Hjälper webbplatsen dig att göra ett bra val?
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1.  B. Sök efter en bok av Astrid Lindgren, denna gång om Pippi Långstrump och boken 
ska vara utgiven 2006.

5. Kontakta biblioteket

Var hittar du information om hur du kontaktar biblioteket?

Om du behöver komma i kontakt med biblioteket, föredrar du hellre att skriva till dem, 
ringa till dem eller prata direkt med dem på biblioteket?

6. Boka en bibliotekarie

Vart går du om du vill boka en bibliotekarie?

7. Publicera

Vem ska du kontakta om du behöver hjälp med att Publicera en uppsats?

8. Mina sidor

Gå till “Mina sidor”.

Hur upplever du första sidan?

Är det lätt att hitta allt du behöver hitta här?
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9. Sammanfattning

Hur upplever du sajten? Har den blivit bättre/sämre?

Vad tycker du om den nya menyn längst upp?

Upplever du att det har blivit lättare att komma i kontakt med biblioteket nu, eller inte? 
Sämre?

Är det något som saknas?

Upplever du att sajten möter dina behov?

Tror du att du kommer använda dig av webbplatsen oftare nu än tidigare? Varför?
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7.2. Bilaga 2

Intervjuguide - synskadade studenterna

Intervjuns syfte är att fånga upp de synskadades upplevelse av den nya webbplatsen. 
Mycket är sig likt, allt innehåll är detsamma, men utseendet har förändrats en del. Med 
intervjun vill jag ta reda på hur användaren upplever sajten, och om upplevelsenn av 
den har blivit bättre eller sämre än tidigare.

Intervjuguidens syfte är att få igång intervjun och se till att de mest viktiga frågorna blir 
besvarade. Intervjun ska vara så öppen som möjligt, men då inte nödvändigtvis alla 
intervjukandidater känner sig bekväma från start att prata öppet om vad de upplever så 
är guiden semistrukturerad. Frågorna är bara en del av intervjun då användaren får 
navigera sig igenom sajten och berätta hur han/hon upplever sajten under tiden.

Kursiverade frågor i intervjufrågorna rör inte den direkta upplevelsen av sajten utan 
handlar om att ta reda på användarens vanor.

Frågeställningar:

Hur upplever en synskadade webbplatsen?

Har webbplatsen blivit bättre eller sämre sen förändringarna 23 november?

Vad är bra/inte bra med sajten?

Saknas något?
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Bakgrundsfrågor:

Vad heter du?

Din ålder?

Vad studerar du, eller har studerat?

Hur länge har du studerat? Har du besökt Universitetsbibliotekts webbplats sen du 
började plugga?

Vad för synskada har du?

Hur länge har du haft synskadan?

Hur mycket brukar du surfa?
 Flera gånger ...i månaden
   ...i veckan
   ...om dagen?

Brukar du använda dig av Universitetsbibliotekets sajt?
 till vad? söka efter litteratur, information...

Brukar du använda talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, i första hand?

Vid biblioteket kan man komma åt e-böcker och artiklar från andra databaser. Har du 
använt någon gång e-böcker eller artiklar genom Universitetsbibliotekets webbplats?
 Ofta?
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Intervjufrågor:
Vi kommer att kolla in webbplatsen nu, och jag kommer be dig göra lite olika saker på 
sajten. Jag tänkte att du skulle få berätta vad du upplever medan du navigerar dig runt 
på sajten och hur du resonerar när du söker efter något.

1. A. Första sidan av sajten. Sök en bok/artikel del 1.

Webbplatsen har ändrats en dels en 23 november. Vad är ditt första intryck av sajten?

Jag vill att du söker efter en bok som är av Astrid Lindgren, vilken som helst.

 Hittade du rutan för att du kände igen dig eller “stod rutan ut”, eller både och?
 Känns det bättre eller sämre än tidigare?

 Klicka på den översta träffen. Bengtsson.
 Är det lätt att förstå var boken finns i biblioteket? Vilket bibliotek är det på?
 Vad heter boken? Vad heter författaren?

2. Hitta tillbaka till utgångsläge.

Ta dig tillbaka till startsidan av biblioteket.

 Var det enkelt? Bättre eller sämre än tidigare?

3. Boka ett grupprum.

Låtsas som att du ska boka ett vanligt grupprum.

Boka nu istället ett resurslabb.

4. Sök en bok/artikel del 2.

Du behöver hitta en artikel om dyslexi och barn, vart går du?

Har du sökt efter artiklar? När du har sökt efter artiklar tidigare, har du vetat vilken 
databas du ska söka i? Hjälper webbplatsen dig att göra ett bra val?
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1.  B. Sök efter en bok av Astrid Lindgren, denna gång om Pippi Långstrump och boken 
ska vara utgiven 2006.

5. Kontakta biblioteket

Var hittar du information om hur du kontaktar biblioteket?

Om du behöver komma i kontakt med biblioteket, föredrar du hellre att skriva till dem, 
ringa till dem eller prata direkt med dem på biblioteket?

6. Boka en bibliotekarie

Boka en bibliotekarie

7. Publicera

Vem ska du kontakta om du behöver hjälp med att Publicera en uppsats?

8. Mina sidor

Gå till “Mina sidor”.

Hur upplever du första sidan?

Är det lätt att hitta allt du behöver hitta här?
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9. Sammanfattning

Hur upplever du sajten? Har den blivit bättre/sämre?

Vad tycker du om den nya menyn längst upp?

Upplever du att det har blivit lättare att komma i kontakt med biblioteket nu, eller inte? 
Sämre?

Är det något som saknas?

Upplever du att sajten möter dina behov?

Tror du att du kommer använda dig av webbplatsen oftare nu än tidigare? Varför?
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7.3. Bilaga 3

Intervjuguide - Resurslabb

Intervjuerna avser att lyfta fram de problem som synskadade har stött på med sajten. Ett 
sätt att få ta del av perspektivet är att intervjua bibliotekarier som möter användare med 
nedsatt synförmåga på biblioteket.

För att få få veta hur de som medverkar i utvecklingen av sajten tänker och tycker 
kommer jag även intervjua en ur webbteamet, därav finns det två intervjudokument för 
bibliotekarierna. Denna guide är för de som kommer i kontakt med de synskadade, 
Resurslabb.

Frågeställningar:

Upplever synskadade användare UB:s sajt negativt eller positivt?

Vad för hjälpmedel erbjuder Resurslabb?

Finns det andra hjälpmedel än de Resurslabb erbjuder för att tolka webbplatser 
(uppläsare etc) och informerar Resurslabb om det? (ifall en del hjälpmedel som 
datorprogram är gratis på andra sajter, informerar resurslabb om var man hittar dem)?

Hur fungerar Resurslabb och kan jag få tillgång till den?
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Intervjufrågor:
Vilka hjälpmedel erbjuder ni eller informerar ni om som kan göra det lättare för 
användarna att ta del av UB:s sajt? Alltså erbjuder ni uppläsarprogram, hänvisar ni till 
andra sajter som erbjuder gratisprogram etc...

Har studenter med synskada gett er feedback om UB:s sajt?
 Vad tycker de? Bra, dåligt, något särskilt?

Hur upplever ni UB:s sajt om ni tänker på synskadade. Finns det något som ni tycker är 
särskilt bra eller dåligt?

Har ni kikat på nya primo?
 Tror ni det blir bättre/sämre rent allmänt?
  –”–   för synskadade?

Finns det möjlighet att jag får boka Resurslabb inför intervjuer med synskadade 
studenter?
Följdfråga: Vad behöver jag veta för att kunna använda Resurslabb?
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7.4. Bilaga 4

Intervjuguide - webbteamet

Intervjuerna avser att lyfta fram de problem som synskadade har stött på med sajten, 
men också hur andra synskadade användare upplever sajten. För att få in perspektivet 
och framförallt bättre kunna förbereda de kommande studentintervjuerna kommer jag 
förutom att intervjua direkt synskadade användare också intervjua bibliotekarier som 
möter dem på biblioteket.

För att få få veta hur de som medverkar i utvecklingen av sajten tänker och tycker 
kommer jag även intervjua en ur webbteamet, därav finns det två intervjudokument för 
bibliotekarierna. Denna guide är för de medarbetaren ur webbteamet.

Intervjuguide - webbteamet

Frågeställningar:

Hur har webbtemet tänkt kring sajtens utseende?

Förs det diskussioner kring användare med synskada? Vad för policy finns det?

Ett “nytt” verktyg för UB, Primo, är under utveckling - hur påverkar det sajten?

Vad är på gång?
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1. Sajten har idag ändrats en del. Vad är det ni har tänkt på när ni gjorde ändringarna?
 Enhetlighet? Lätt att förstå?

2. Har studenter med synskada gett er feedback om UB:s sajt?
 Vad tycker de? Bra, dåligt, något särskilt?
 Vad tycker andra studenter?

3. Hur upplever ni själva UB:s sajt idag?
 Om ni tänker på synskadade. Finns det något som ni tycker är särskilt bra eller 
dåligt?

4. Har ni diskussioner kring användare med synskada när ni planerar utvecklingen av 
sajten?

5. Har ni uppsatta mål som ni strävar efter i utvecklingen av webbsajten?
 Har ni policydokument som ni använder er av när arbetar med 
webbutvecklingen av UB,  och som jag skulle kunna få ta del av?

6. Vad är på gång? Hur kommer Primo påverka sajten?
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