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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera Umeå universitetsbiblioteks webbplats ur 

ett användarperspektiv. De frågor som ställs i studien är; hur användarna söker informationen 

de har behov av, hur strukturen och logiken på webbplatsen upplevs, vilken information 

besökaren vill ha på webbplatsen samt vad besökarna vill använda webbplatsen till. Utifrån 

resultaten ges sedan förslag på förbättringar och förändringar inför framtida utveckling av 

webbplatsen. Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer i kombination med 

användbarhetstester, med sex studenter vid Umeå universitet. 

 

Resultaten visar att webbplatsen enbart är användbar till viss del för studenterna i under-

sökningen. Detta eftersom webbplatsens minnesstöd (utformad på ett sätt som stödjer 

studenternas sätt att tänka och organisera information), effektivitet (hur snabbt och smidigt 

studenterna utför uppgifterna för att uppnå sina mål) och misstag (hur många misstag 

studenterna gör under sitt besök) utifrån resultaten kan anses som mindre bra. Studenterna 

hade uppenbara problem med navigationen och förståelsen av menyernas uppbyggnad. Endast 

de uppgifter där studenterna hade stor erfarenhet utfördes på enklaste och snabbaste sättet och 

de misstag som studenterna gör vid sitt webbplatsbesök är relativt många. 

 

Däremot kan webbplatsens lärbarhet,(hur lång tid det tar för en nybörjare att använda 

webbplatsen på ett effektivt sätt) och huruvida webbplatsbesöket är tillfredsställande för 

studenterna utifrån resultaten anses som bra. Detta eftersom studenterna i flera fall insåg hur 

de skulle navigera för att hitta olika typer av information under testets gång och eftersom 

studenterna ansåg att webbplatsens layout var bra. Webbplatsen kan även benämnas som 

användbar i den bemärkelsen att den tillgodoser de syften som studenterna har när de besöker 

webbplatsen samt att de resurser som är väsentliga för studenterna tillgängliggörs på 

webbplatsens ingångssida. 
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1. INLEDNING 

De flesta bibliotek är idag en blandning av fysiska och digitala. Nästan alla bibliotek har 

åtminstone bibliotekskatalogen på internet och möjlighet att beställa och låna om böcker utan 

att besöka biblioteket rent fysiskt. Miljontals böcker massdigitaliseras just nu av Google i 

samarbete med några av världens främsta bibliotek. Ambitionen är att göra all text som 

någonsin tryckts, i bokform i världen, sökbar (Ekström, 2010:160).  Det pågår även andra 

digitaliseringsprojekt runt om i världen, utan Googles medverkan. Somliga ser dessa projekt 

som starten till ett nytt Alexandria, ett ”digitalt universalbibliotek”, även om det kvarstår 

många upphovsrättsliga och juridiska hinder innan detta kan realiseras. Klart är att andelen 

elektronisk litteratur hela tiden ökar. Främst i den utvecklingen ser vi den akademiska 

litteraturen i form av vetenskapliga artiklar och för ett stort forskningsbibliotek som tillhanda‐

håller en stor andel elektronisk litteratur blir webbplatsen, eller det ”digitala biblioteket” 

enormt viktig.  

 

Umeå universitetsbibliotek har exempelvis cirka 1 092 000 besökare på webbplatsen på ett år 

(Umeå universitetsbibliotek, 2012). Det blir i snitt 2992 besök per dag vilket kan ställas i 

relation till det gemensamma antalet fysiska besök på universitetsbiblioteket, medicinska 

biblioteket och UB i Örnsköldsvik som i snitt är cirka 2542 per dag (Umeå universitets‐

bibliotek, 2012). Webbplatsen har alltså fler besökare per dag än dessa tre fysiska bibliotek 

har tillsammans. Det är därför av största vikt att webbplatsen, på samma sätt som det fysiska 

biblioteket, anpassas till användarnas behov.  

 

Det talas en hel del om det digitala bibliotekets fördelar, exempelvis som ”rum”. Med ett 

digitalt bibliotek kan man om man har önskvärd teknologi bära med sig sin dator med hela 

bibliotekets utbud i form av digitala böcker och digitala dokument till den plats man för 

uppgiften och stunden finner mest inbjudande; klassrummet, caféet eller parken. Vill man 

vara privat så kan man, vill man sitta mitt i en folksamling så kan man det. I takt med 

utbyggnaden av trådlösa nätverk kan det digitala bibliotekets ”rum” snart vara i princip var 

som helst i världen. Man kan även diskutera upplevelsen av ett digitalt bibliotek som ”rum” 

eftersom det både visuellt och funktionellt med design och interaktivitet kan utvecklas 

enormt, vilket då främst beror på programvara och layout. I ett digitalt bibliotek finns inte 

någon brist på utrymme och det påverkas inte heller av omorganiseringar eller 

omprioriteringar. I ett digitalt bibliotek är böckernas placering flexibel, flera system kan 

samordnas för en och samma bok eftersom placeringen inte är fixerad. Ingen titel är 
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lättillgängligare än någon annan. Sökmöjligheterna blir fler och enklare (Pomerantz & 

Marchionini, 2007:12). Det digitala biblioteket kan även erbjuda snabb och enkel personlig 

information i form av e-post och chattfunktioner med bibliotekarier.  

 

Frågan är hur biblioteken gör för att nyttja alla möjligheter. Speglar deras ”digitala bibliotek” 

dessa möjligheter och förstår användarna vilka resurser som erbjuds via bibliotekets webb‐

plats? Det är en utmaning att tillhandahålla den stora mängd information som biblioteken står 

för på ett enkelt och för användarna begripligt sätt. Ett sätt att mäta hur väl webbplatserna 

lyckas med detta är att titta på användbarhet (usability). För att användarna ska hitta vad de 

söker krävs det en hög användbarhet på akademiska biblioteks webbplatser.  

 

Den här studien kommer att utvärdera användbarheten på Umeå universitetsbiblioteks 

webbplats samt söka svar på hur och vad dess användare söker för information, hur de 

upplever webbplatsbesöket, och om de hittar informationen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera Umeå universitetsbiblioteks webbplats ur ett 

användarperspektiv. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur söker användarna den information de har behov av?  

 Hur upplevs strukturen och logiken på webbplatsen?  

 Vilken information vill besökaren ha på webbplatsen och vad vill besökarna använda 

webbplatsen till? 

 

Studien kommer att undersöka hur webbplatsens struktur och logik uppfattas ur ett användar-

perspektiv samt om Umeå universitetsbiblioteks webbplats uppfyller användarnas förvänt‐

ningar och tillfredsställer deras informationsbehov. Utifrån resultaten kommer sedan förslag 

på förbättringar och förändringar att ges inför framtida utveckling av webbplatsen. 

 

1.3 Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning av Umeå universitetsbiblioteks webbplats. Därefter 

kommer en teoridel som beskriver uppsatsens teoretiska analysram samt ett stycke om 

tidigare forskning inom ämnet. Efter det beskrivs metod, urval, genomförande och analys 
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samt metodens felkällor. I resultatdelen som följer därefter redovisas först resultatet av 

användbarhetstesterna och därefter resultatet av intervjuerna utifrån de olika frågeställningar 

som studien söker svar på. Sedan förs en diskussion utifrån resultatet och tidigare forskning. 

Slutligen ges konkreta tips och råd till förbättringar och förändringar av Umeå universitets‐

biblioteks webbplats. 

 

 

2. UMEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKS WEBBPLATS 

Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Dess 

målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men även 

allmänheten. Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB), som också innehåller 

Forskningsarkivet, Medicinska biblioteket (MB) vid Norrlands Universitetssjukhus, UB 

Konstnärligt campus och UB Örnsköldsvik. Biblioteket har cirka 200 000 lån per år och cirka 

920 000 nedladdningar av elektroniska artiklar per år. Antalet fysiska besök på bibliotekets 

campus är cirka 927 000 per år och antalet webbplatsbesök är cirka 1 092 000 per år (Umeå 

universitetsbibliotek, 2012). 

 

På ingångssidan till Umeå universitetsbiblioteks webbplats, www.ub.umu.se (se Bilaga 4), 

möter besökaren en rad länkar som visar vilka resurser och vilken service som webbplatsen 

och även det fysiska biblioteket kan erbjuda. Det finns åtta huvudingångar från ingångssidan; 

sök, låna, boka, skriva, publicera, service, om biblioteket och kontakta.   

 

Umeå universitetsbiblioteks webbplats följer Umeå universitets grafiska profil för webben. 

Detta är ett ramverk för hur webbsidor inom Umeå universitets domän, www.umu.se, ska 

utformas. Detta ramverk syftar till att marknadsföra och tydliggöra att det är just inom Umeå 

universitets domäner som man befinner sig, genom att använda en så enhetlig layout som 

möjligt. 

 

 

3. TEORI 

3.1 Teoretisk analysram 

Trots det växande beroendet av datorer i samhället och den enorma mängd information som 

dagens samhälle levererar har forskning på ”användarnas behov” när det gäller mjukvara och 

gränssnitt gått relativt långsamt. Från och med 1990-talet tog det emellertid fart. Därefter 
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hittar man litteratur som bygger på forskning som har undersökt människors användning och 

uppfattning av webbplatser och datorsystem. Denna typ av forskning bedrivs till stor del inom 

ett forskningsområde som kallas människa-datorinteraktion (MDI), eller human-computer 

interaction (HCI) (Battleson, Booth, & Weintrop, 2001:188). 

 

Inom MDI forskar man på användbarhet. Begreppet användbarhet har definierats på olika sätt 

av olika forskare men handlar i grunden om att användarnas möte med datorsystemet eller 

webbplatsen ska vara så framgångsrikt, effektivt och angenämt som möjligt (McCracken & 

Wolfe, 2004:4). Den engelska termen för användbarhet är usability och det begreppet har 

definierats av standardiseringsorganisationen ISO:  

 

The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction 

in a specified context of use. (Usability partners, 2012) 

 

Användbarhet kan således vara hög eller låg. Att undersöka användbarhet på en webbplats är 

att titta på den utifrån användarnas ögon. Enligt Molichs definition av användbarhet på webb‐

platser (2002:23–24) krävs det att en webbplats är lätt att lära sig och komma ihåg. Webb‐

platsen ska också ge den information som användaren har behov av, för att kunna ses som 

användbar. Den ska vara begriplig, effektiv och tillfredsställande att använda. Dessutom krävs 

det att den är tillförlitlig, säker och tillgänglig oavsett vilken tid användarna besöker 

webbplatsen (Molich 2002:22). Det effektivaste sättet att bedöma en webbplats användbarhet 

är med användbarhetstester (Battleson, Booth, & Weintrop, 2001:188). 

 

Användbarhetstester är ett vanligt tillvägagångsätt för att utvärdera interaktionen mellan 

användare och gränssnitt. Metoden är lämplig att använda när man har som mål att förbättra 

en produkts användbarhet. Användbarhetstest på en webbplats är en metod där typiska 

användare av webbplatsen används för att utvärdera till vilken grad webbplatsen uppfyller 

specifika användbarhetskriterier. Olika forskare har definierat olika mätbara användbarhets‐

kriterer varav flera är gemensamma och andra skiljer sig åt (Molich, 2002:23). Den här 

studien har utgått från Nielsens (2003) användbarhetskriterier; lärbarhet, minnesstöd, 

effektivitet, misstag och tillfredsställelse (learnability, memorability, efficiency, errors & 

satisfaction).  
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En webbplats lärbarhet innebär hur lång tid det tar för en nybörjare att använda webbplatsen 

på ett effektivt sätt. Med minnesstöd menas att webbplatsen skall vara utformad på ett sätt 

som stödjer människans sätt att tänka och organisera information. Genom att utforma ett 

system som följer användarens logiska tänkande och överensstämmer med användarens upp‐

fattning om hur uppgifter skall utföras samt genom intuitiva benämningar och kategori‐

seringar av information underlättas användarens minnesbelastning. En effektiv webbplats 

hjälper användaren att snabbt och smidigt utföra uppgifter för att uppnå sina mål. 

Effektiviteten mäts ofta utifrån hur lång tid det tar för användaren att utföra en viss uppgift. 

Med misstag menas; hur många fel användarna gör, hur svåra dessa fel är, och hur lätt 

användarna kan ställa felen tillrätta. Webbplatsbesöket bör vara tillfredsställande för 

användarna, designen ska uppfylla användarens funktionalitetskrav samtidigt som den är 

tilltalande. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Jakob Nielsen är en erkänd auktoritet inom området användbarhet (Battleson, Booth, & 

Weintrop, 2001:189). Han har lång erfarenhet av att utveckla principer och riktlinjer för hur 

webbsidor och webbplatser bör utformas för att vara användbara och har gett ut flera böcker 

och publicerat artiklar inom området. Nielsens bok Usability Engineering är en av det mest 

omfattande böckerna om användbarhet och användbarhetstest, den täcker livscykeln av 

”usability engineering”, från produkt till design och utveckling (Nielsen, 1993). Nielsen har 

även gett ut Designing Web Usability (2000a). I den delar han med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter inom användbarhet. Här ges tydliga råd om allt från innehålls-, sid- och 

navigationsdesign till hur man utformar webbplatser för människor med funktionshinder, samt 

hur du vinner användarnas förtroende. 

 

Andra författare har också skrivit om användbarhet. Exempelvis finns det två böcker inriktade 

på hur man utför användbarhetstest; The Handbook of Usability Testing (Rubin & Chisnell, 

2008), och A Practical Guide to Usability Testing (Dumas & Redish, 1999). En bok som 

förmedlar både forskning och praktiska erfarenheter av användbarhet är Albert Badres (2002), 

Shaping Web Usability. Rolf Molich (2002), har skrivit Webbdesign: med fokus på 

användbarhet, boken är full av hjälpmedel och kunskap för den som utvecklar webbplatser 

och vill försäkra sig om besökarnas uppmärksamhet. Det finns en bok av Jared Spool (1999), 

Web Site Usability i vilken han testar användbarheten på nio populära webbplatser. Den är 

bland annat intressant eftersom det var en av de första studierna som testade användbarhet. 
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McCracken och Wolfe (2003) har gett ut en innovativ och uppdaterad bok, User-centered 

Website Development: A Human-Computer Interaction Approach, som introducerar läsaren 

till den mänskliga komponenten i webbdesign och beskriver skapandet av användarvänliga 

webbplatser. Ytterligare en användbar bok om hur man tillämpar användbarhetstester är 

Alison Heads (1999), Design Wise. Det finns även en bok som riktar sig direkt mot 

verksamma inom biblioteks- och informationsvetenskap. Carole Georges (2008), User-

centred library websites: usability evaluation methods. Boken koncentrerar sig på 

användbarhet och utvärderingsmetoder som används för att utforma användbara och 

användarcentrerad webbplatser för bibliotek. 

  

Utöver detta finns det en mängd publicerade artiklar som behandlar användarstudier och 

webbplatser. Antalet studier som gjorts på biblioteks webbplatser är däremot begränsat även 

om det finns en del intressanta undersökningar. Exempel på några artiklar som publicerats på 

senare tid är bland annat; Battleson, Booth och Weintrop (2001) som beskriver hur de 

utformar och genomför användbarhetstest på ett akademiskt biblioteks webbplats. Det 

intressanta med studien är att testförfarandet som beskrivs är väldigt effektivt men varken dyrt 

eller tekniskt svårt att genomföra. Författarna kom bland annat fram till att det är väl värt 

nedlagda resurser att regelbundet genomföra användbarhetstester. McGillis och Toms (2001) 

gjorde en studie vid biblioteket vid The Memorial University of Newfoundland där de 

undersökte hur användbar webbplatsen var. De fann att det främsta användbarhetsproblemet 

var att webbplatsen inte speglade studenternas syn på innehållet, utan att den istället speglade 

bibliotekets traditionella sätt att strukturera information på i det fysiska biblioteket. Callicott 

(2002) undersökte hur användbar webbplatsen för biblioteket vid Long Island University var. 

Studenterna letade efter specifika uppgifter på webbplatsen samtidigt som de observerades. 

Några av slutsatserna var att designen på webbplatsen aldrig kan bli för enkel och tydlig, att 

studenterna lade extremt kort tid på att läsa text på sidan, att studenterna har svårt för 

bibliotekstermer, och att användarnas behov skiljde sig markant åt beroende på bakgrund och 

erfarenheter. De ansåg också att användbarhetstest var enormt givande och något som borde 

utföras regelbundet. Studien av Tolliver et al. (2005) bekräftar värdet av användbarhetstester 

som ett verktyg för att få kännedom om några av de oklarheter och den komplexitet som finns 

för användaren på ett biblioteks webbplats. Studien visar att användbarhetstester bör vara en 

fortgående aktivitet så att webbplatsen hela tiden kan hållas uppdaterad och relevant för 

användarna. Chowdhury et al. (2006) visar i sin studie att användbarheten kan bedömmas med 

ett antal olika metoder. Ett resultat är att digitala bibliotek i första hand bör utvärderas med 
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avseende på deras målgrupper, applikationer och sammanhang. Tsakonas & Papatheodorous 

(2008) studie undersöker begreppet användbarhet i utvärderingen av ett e-print arkiv. 

Resultaten visar att flera attribut av användbarhet, såsom mängden information, 

informationens relevans och enkelhet påverkar hur nöjd användaren är med webbfunktionen. I 

Kani-Zabihi, Ghinea & Chens studie (2006) där de undersökt vad användarna vill ha för 

funktioner på digitala bibliotek har de kommet fram till att användarna i liten utsträckning vill 

läsa böckerna på skärmen men däremot vill ha mer information om böckerna. De vill veta vad 

de handlar om, hur de ser ut och även få tips om liknande böcker inom samma område. De 

kommer även fram till att man bör involvera användarna redan i utformningen av digitala 

bibliotek förutom att regelbundet genomföra användbarhetstester. Koohang och Ondraceks 

(2005) studie visar att användarnas upplevelse av webbplatsen påverkas mycket av deras 

tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. 

 

Andra undersökningar av användbarheten på biblioteks webbplatser är Cobus, Dent och 

Ondruseks (2005) undersökning av webbplatsen för biblioteket vid Hunter College i New 

York. Studien kom med en mängd förslag till förbättrad design och användbarhet. Ytterligare 

en studie som ger en mängd förslag till förbättringar av biblioteks webbplatser är Harbel-

Burkes (2005) Library homepage design at medium-sized universities. Hon tar också upp 

problematiken med att universitetsbiblioteken sällan bestämmer själva över sin webbplats 

utan tvingas inrätta sig i en övergripande design och struktur som byggts utifrån universitetens 

webbplatser. McMullens (2001) undersökning av Roger Williams universitetsbiblioteks 

webbplats på Rhode Island kommer fram till att bibliotekarier har mycket att lära av 

användbarhetstest och att man måste inse att användarna är olika. Augustine och Greenes 

(2002) studie av webbplatsen för biblioteket vid The University of Illinois i Chicago visar att 

studenter föredrar sökmotorer framför att navigera på webbplatsen, att studenter har svårt med 

biblioteksterminologin och att de ganska snabbt lämnar webbplatsen vid problem för att 

istället vända sig till en bibliotekarie.   

 

Många av användbarhetsstudierna som gjorts på akademiska biblioteks webbplatser kommer 

fram till liknande resultat. Några av de vanligast återkommande resultaten är: 

 Att genomföra användbarhetstester på universitetsbibliotekens webbplatser är väl värt 

resurserna och bör utföras regelbundet. 
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 När digitala bibliotek utvärderas måste man ta hänsyn till målgruppen och inse att den 

är enormt komplex. Hur användarna uppfattar webbplatsen påverkas i hög grad av 

deras tidigare kunskaper och erfarenheter. 

 Ett vanligt användbarhetsproblem är att webbplatsen inte speglar studenternas syn på 

webbplatsens innehåll, utan är strukturerad utifrån bibliotekets traditionella sätt att 

organisera information. 

 Studenterna har svårt att förstå bibliotekstermer. Det är viktigt att länkar och text 

skrivs så att användarna förstår innehållet. 

 Studenter föredrar sökmotorer framför att navigera på webbplatsen. 

 Studenterna lämnar ganska snart webbplatsen vid problem för att istället vända sig till 

en bibliotekarie.   

 Studenterna önskar sig mer information om böckerna på webbplatserna. Information 

om innehållet och hur de ser ut men även tips om liknande böcker.  

 

 

4. METOD 

Man kan utvärdera webbplatser genom både kvantitativa och kvalitativa angreppssätt. En 

kombination av dessa är måhända det bästa. Metoden som används i den här studien är 

kvalitativa intervjuer i kombination med användbarhetstester. Vad användarna uttrycker i en 

intervju är inte alltid lika med hur de agerar (Nielsen, 2000a:382). Därför kan det vara bra att 

kombinera användbarhetstester med personliga intervjuer. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade, en intervjuguide med frågorna som ska täckas eller beröras 

används (Bryman, 2011:414). Frågorna är öppna, dvs. utan svarsalternativ och kan på så sätt 

följas upp och man kan diskutera kring hur respondenten upplevde användbarhetstestet. Trots 

intervjuguiden finns det utrymme för flexibilitet i intervjun för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor och göra utvikningar, frågorna behöver inte heller ställas i samma ordning till alla 

deltagare. Det viktiga är att innehållet i intervjuguiden täcks in.  

 

Användbarhetsstudier som använt användbarhetstester för att utvärdera webbplatser 

analyserar ofta testerna i kvantitativa termer. Då kan man exempelvis mäta tre aspekter: 

effectiveness, hur väl användarna lyckas lösa uppgifterna; efficiency, nedlagda resurser i 

förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna lyckas lösa 
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uppgifterna; tillfredsställelse, positiva upplevelser av att använda webbplatsen baserat på när 

typiska användare utför vanliga uppgifter (McGillis & Toms, 2001:356).  

 

I den här studien har istället ett kvalitativt tillvägagångsätt använts. Ingen tidtagning och 

bedömning av hur många uppgifter som utförs korrekt görs, utan endast en observation och 

dokumentation av hur respondenterna går till väga och upplever testerna. Testerna i 

kombination med intervjuerna och observationer av hur användarna navigerar analyseras på 

ett kvalitativt sätt och utgår från Nielsens (2003) användbarhetskriterier; lärbarhet, 

minnesstöd, effektivitet, misstag och tillfredsställelse (se teoretisk analysram, sid 5). På detta 

sätt behöver man inte utföra lika många test. Ett kvalitativt angreppsätt kan också ge en 

djupare förståelse för vad användarna vill och tycker.  

 

4.1 Urval  

Användarna i studien är studenter som besöker Umeå universitetsbibliotek och som har 

använt bibliotekets webbplats. Målgruppen studenter har separerats från forskare och lärare 

eftersom deras behov och användning kan skilja sig åt en del. Forskare och lärare är troligen 

så bekanta med bibliotekets webbplats att de vet hur de ska hitta till ”sina” tidskrifter, 

databaser och favoritsidor att de kan ha blivit lite blinda för hur webbplatsen faktiskt ser ut 

och är uppbyggd. Det samma kan naturligtvis gälla för studenter men det är troligare att man 

kan fånga hur användbar webbplatsen är om man intervjuar studenter som kanske har ett 

bredare informationsbehov och ännu inte har blivit alltför bekanta med webbplatsen. 

 

Urvalet gick till så att studenter som besökte biblioteket tillfrågades om de kunde tänka sig att 

ställa upp på intervjun och testet kring universitetsbibliotekets webbplats. De informerades 

om att intervjun och testet beräknades ta ungefär 20 minuter och som tack för deltagandet 

erbjöds de en trisslott. Urvalet baseras därmed enbart på personer som besöker biblioteket och 

som frivilligt deltar. Detta är således inget representativt urval och kan inte generaliseras till 

alla studenter som använder webbplatsen (Bryman, 2011:180). Det är ett icke-

sannolikhetsurval och en form av bekvämlighetsurval eftersom det bara var individer som 

besökte universitetsbiblioteket just när intervjuerna genomfördes som valdes ut (Bryman, 

2011:195).  
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4.2 Genomförande 

Ett användbarhetstest med representativa uppgifter konstruerades och en intervjuguide med 

frågor togs fram (se bilaga 2 och 3). Användbarhetstestet innebar att respondenterna fick i 

uppdrag att söka viss specificerad information eller att använda en viss tjänst på webbplatsen. 

 

Testerna och intervjuerna utfördes på plats i Universitetsbiblioteket framför någon av deras 

besöksdatorer. Först ställdes några bakrundsfrågor till respondenterna. Därefter genomfördes 

användbarhetstestet. Samtliga användbarhetstester och intervjuer spelades in med en digital 

diktafon. Respondenterna påmindes vid upprepade tillfällen om att berätta hur och varför de 

gick till väga på ett visst sätt. Det brukar kallas för ”Think aloud”- metoden och dess styrka är 

att man får fram mycket information från några få användare (Nielsen 1993:195, Molich 

2002:150). Samtidigt som användarna löste uppgifterna observerades deras tillvägagångsätt 

och hur de navigerade på webbplatsen. Iakttagelserna från observationerna skrevs ner 

omedelbart efter att testet genomförts. Användarna behövde inte lösa varje uppgift fullt ut om 

de inte ville utan det viktiga var att observera tillvägagångsättet och se varför de lyckades 

eller inte med uppgifterna.  

 

4.3 Deltagare 

Totalt sex personer utförde testet och deltog i intervjuerna. Jakob Nilsen (2000b) visar i en 

studie att det räcker med fem personer för att man ska kunna läsa tendenser av testerna och 

upptäcka eventuella brister med en webbplats. Utifrån det resultatet och utifrån den här 

studiens tidsram fick det ses som godtagbart med endast sex respondenter. Forskare är annars 

oense kring hur många användbarhetstest som anses nödvändiga för ett kunna ge ett bra 

resultat (Augustine & Greene, 2002:355). Viss mättnad kunde också upplevas utifrån testerna 

men intervjuerna hade nog kunnat ge ytterligare material och fler intressanta aspekter om man 

vänt sig till fler respondenter.  

 

Alla sex studenterna hade studerat under flera terminer vid Umeå universitet och hade tidigare 

erfarenhet av att använda webbplatsen. Tre av studenterna läste samhällsvetenskapliga ämnen, 

två av studenterna läste naturvetenskapliga ämnen och en av studenterna läste ett humanistiskt 

ämne. Två av studenterna hade erfarenhet av att använda webbplatsen för både distansstudier 

och campusstudier. Av de sex studenter som deltog i studien var fyra kvinnor och två män. 

Tre var under 30 år och tre var över 30 år. Alla studenterna ansåg sig ha medel till hög vana 

av att använda internet. Informanterna skiljer sig åt när det gäller hur ofta de besöker Umeå 
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universitetsbiblioteks webbplats. Fyra av informanterna besöker webbplatsen flera gånger 

varje vecka, medan de andra två besöker den relativt sällan (se tabell 1).  

 

 

Tabell 1. Deltagande studenter i studien (n=6) 

Kön Kvinnor 
4 

Män 
2 

  

Ålder 20-25 år 
1 

26-30 år 
2 

30-35 år 
1 

36- år 
2 

Datorvana Liten 
 

Medel 
2 

Stor 
4 

 

Tid som student 
vid Umeå univ. 

3 terminer 
1 

4 terminer 
1 

5 terminer 
1 

Mer än 5 terminer 
3 

Användning av 
webbplatsen 

Flera 
ggr/vecka 
4 

Varje 
vecka 
 

Varje månad 
1 

Mer sällan 
1 

Ämnestillhörighet Samhällsv. 
3 

Humaniora
1 

Naturv. 
2 

 

 

 

4.4 Analys 

Hela intervjumaterialet transkriberades för vidare analys. En tematisk innehållsanalys har 

använts. Det innebär att ämnen/teman som kommer igen i flera intervjuer redovisats och 

analyserats. Skillnader och likheter mellan olika personer har analyserats utifrån dessa teman. 

Det är viktigt att betona att syftet med studien inte är att dra generella, statistiskt underbyggda 

slutsatser om hela grupper/populationer utan att få en bild av hur studenterna uppfattar 

webbplatsens struktur och logik ur ett användarperspektiv samt om de anser att Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats uppfyller deras förväntningar och tillfredsställer deras 

informationsbehov. 

 

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de olika teman som intervjufrågorna berörde. 

Åtskilliga av de upplevelser och åsikter som kom fram var gemensamma för alla studenter 

även om många aspekter också skiljer sig åt. Inga stora skillnader har framträtt beroende på 

studenternas ålder eller ämnestillhörighet. Samtliga studenters svar har därför redovisats 

gemensamt. 
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Vid analysen av materialet har inte användbarhetstesterna och de personliga intervjuerna 

hållits isär eftersom respondenterna talade fritt under de båda delarna. Användbarhetstesterna 

hade kunnat utföras på andra personer eftersom det är mer logiken och navigationen som 

testas men det var givande att utföra användbarhetstesterna i kombination med intervjun 

eftersom det föll sig naturligt att diskutera utifrån det genomförda testet.   

 

4.5 Felkällor 

Studiens urval är inte optimalt eftersom webbplatsens målgrupp är betydligt större än enbart 

de som besöker biblioteket fysiskt. Å andra sidan hade två av respondenterna erfarenhet av 

distansstudier och av att använda biblioteket från en annan ort. Anledningen till att 

bekvämlighetsurvalet användes var för att urvalsförfarandet inte skulle bli alltför tids‐

krävande.  

 

Det hade varit bra att genomföra intervjuerna och testerna med respondenterna på en enskild 

plats för att eventuellt få respondenterna något mer fokuserade och koncentrerade. Under 

testerna upplevdes respondenterna närvarande men vid intervjuerna kunde de bli lite störda av 

sådant som hände runt omkring. Intervjuerna hade kanske kunnat bli bättre om intervju‐

personerna i förväg bokats in och förberetts på en 20 minuters lång intervju där de tittat 

igenom webbplatsen innan och funderat över hur de upplever den. Samtidigt gav det här 

förfaringssättet eventuellt ett ärligare svar, framför allt i testerna, eftersom respondenterna inte 

”övat” på webbplatsen.   

 

För att verkligen kunna dokumentera hur respondenterna navigerade under användbarhets‐

testet hade det varit bra med ett datorprogram (Livescreen program) som registrerar och 

dokumenterar hur användarna rör sig på webbplatsen (Cobus et. al., 2005:234; McGillis & 

Toms, 2001:358). Det är ganska svårt att hinna observera och dokumentera exakt hur 

respondenterna klickar på webbplatsen när de söker efter information. Ofta hinner de vandra 

genom flera menyer under extremt kort tid. Om analysen varit mer av kvantitativ art där antal 

”klick” och surftid skulle mätas och räknas hade ett sådant dataprogram varit ovärderligt.    

 

Data som samlas in under intervjuer motsvarar hur användarna påstår sig uppfatta och 

använda webbplatsen, vilket inte alltid motsvarar hur det faktiskt förhåller sig (Nielsen 

1993:209). Respondenterna ville gärna utföra testerna bra, det blev någon form av prestation 

för dem att hitta rätt trots att det påtaladas att det intressanta var observationen av hur de 
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tänkte och navigerade och att detta var ett test av webbplatsen och inte av dem. 

Respondenterna ville dessutom gärna komma med smarta tips och idéer som kanske 

egentligen inte har med deras egen upplevelse att göra utan mer med den kunskap de har om 

webbplatser sedan tidigare. Testresultaten kan även ha påverkats av att respondenterna blir 

stressade av att någon iakttar dem och de kan även kan påverkas av att respondenterna 

genomför testuppgifterna noggrannare än vad de skulle göra vid en helt vanlig 

informationssökning.  

 

Det hade varit värdefullt att intervjua fler personer. Ingen mättnad upplevdes i intervjusvaren 

även om testerna uppvisade någon form av mättnad. Anledningen till att inte fler personer 

intervjuades var för att analysen av resultaten inte skulle bli alltför tidskrävande med tanke på 

studiens tidsram. 

 

 

5. RESULTAT 

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de olika teman som intervjufrågorna berörde 

men först ges en sammanfattning av hur respondenterna genomförde användbarhetstestet. 

 

5.1 Respondenternas svar på användbarhetstestet (se bilaga 3) 

Här redovisas ett sammanfattande resultat av användbarhetstestet.  

 

1. Se vad som händer i bibliotekets kalendarium under december månad. 

Denna uppgift fann alla respondenterna svar på fort. Tre av dem gick direkt från kalendern på 

ingångssidan till kalenderns utökade vy med december månad. De andra tre såg inte 

kalendern på ingångssidan och förväntade sig inte att den skulle ligga där utan letade i 

menyerna och valde ganska direkt ”Om biblioteket”. Där hittade de sedan ”Kalendarium” i 

vänstermenyn. Två av respondenterna kommenterade rubriken ”Om biblioteket”, som de 

tyckte var lite missvisande.  

  

”Jag trodde egentligen inte att jag skulle hitta kalendern under den 

rubriken men såg ingen rubrik som passade bättre. Trodde att ”Om 

biblioteket” stod för ganska statisk information som navigeringskarta, 

fakta om biblioteket och sådant.” (student 1) 
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2. Leta rätt på en karta över studiesalen. 

En uppgift som tre av respondenter fann direkt genom att klicka på ”Om biblioteket” och 

därefter ”Kartor över biblioteken” i vänstermenyn. De andra tre gick direkt på ”Sök” utan att 

hitta vidare och en respondent letade även under menyn ”Service”. Till sist fann alla vägen 

via ”Om biblioteket”. En respondent sade att hon aldrig letat efter kartor via menyerna. 

 

”Jag tittar ganska ofta på kartorna men det är när jag letar efter en 

specifik bok. När man hittat titeln kommer det ju upp en länk till karta 

också och då går jag in där.”(student 3) 

 

3. Leta rätt på inloggningen till ”mina sidor” i Album där du kan reservera och låna om 

böcker. 

Det här var en uppgift där alla respondenterna direkt visste hur de skulle gå till väga. Däremot 

gjorde de på olika sätt. Tre av respondenterna gick via menyn ”Låna” och därefter ”Logga in 

till mina sidor i Album”. Tre av studenterna sa att de alltid loggade in genom att först söka på 

en bok, sedan klicka på boktiteln, därefter klicka på ”beställ” och sedan logga in först när 

inloggningsrutan automatiskt kommer upp. Två av studenterna sade att de gärna skulle ha en 

tydlig inloggningsflik i huvudmenyn, men de andra var fullt nöjda med hur inloggningen 

fungerade. 

 

”Innan jag hade vant mig vid sidan så brukade jag varje gång leta 

efter en direktinloggning från huvudmenyn, eftersom jag ofta går in 

på sidan bara för att låna om böcker. Jag tycker inloggningen är en 

av de viktigaste funktionerna på sidan så det är konstigt att det inte 

finns en tydlig inloggningsruta på förstasidan.”(student 6) 

 

4. Leta rätt på information om hur man skriver ut exempelvis en artikel/ett dokument. 

Denna uppgift var oerhört svår för respondenterna. Ingen gick raka vägen till ”Service” och 

därefter till ”Datormiljö”. De flesta började med att söka under ”Skriva”, när de inte hittade 

något där gick de till ”Om biblioteket” och därefter var det några som valde ”Service” men 

alla lämnade ”Service” vid första besöket utan att ha klickat på ”Datormiljö”. Efter mycket 

letande i olika menyer hittade sedan två av respondenter tillbaka till ”Service”, ”Datormiljö” 

och ”Utskrifter och skanning”.  
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Fyra av respondenterna hittade aldrig in under ”Datormiljö”. Två gav upp, varav en sa att han 

vid det här laget skulle frågat en bibliotekarie och två skrollade som ett sista alternativ ner och 

tittade igenom informationen på det mörka partiet längst ner på ingångssidan (se bilaga 7). De 

fann då information om hur man skriver ut med bärbar dator men kom inte vidare därifrån.  

 

”När jag kommer hit, så känns det som att jag hamnar här helt 

slumpmässigt. Jag skulle nog personligen hellre leta rätt på ett 

nummer och ringa någon, för det verkar enklare.” (student 5) 

 

5. Leta rätt på Sara Lidmans bok ”Hjortronlandet”. 

Återigen en uppgift där alla respondenterna tydligt visste hur de skulle gå till väga. Intressant 

var att det gjorde på flera olika sätt. En del sökte direkt från ingångssidan och andra gick 

direkt in under huvudmenyn ”Sök”. Därefter sökte vissa på författaren och andra på titeln. 

Alla skrev hela titeln alternativt hela författarnamnet. Ingen valde att kombinera titel med 

författare och ingen valde att skriva endast en del av titel eller författare.  

 

”När det är en sådan här enkel författare att komma ihåg, söker jag 

på författare men om det är flera författare som kanske stavar konstigt 

skriver jag istället in titeln.” (student 2) 

 

6. Leta rätt på artikeln: Tsakonas, Giannis. & Papatheodorou, Christos. (2008). Exploring 

usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries. Information 

Processing and Management, 44(3): 1234–1250. 

En uppgift som visade tydliga skillnader på om respondenten hade erfarenhet av att söka efter 

artiklar eller inte. Två respondenter fick upp artikeln som PDF, endast en av dem hittade 

artikeln genom att söka direkt på tidskrift. Hon hade stor erfarenhet av att söka artiklar och 

medgav att hon lärt sig av erfarenhet att det var enklast att söka direkt på tidskrift om man 

hade uppgifter om tidskriften. Två av respondenterna sökte direkt i sökrutan för internationell 

artikel, en av respondenterna sökte efter en del fundering i sökrutan för internationell artikel. 

Alla dessa tre fick upp posten i Academic Search Elite, i EBSCO-databasen. Därmed trodde 

alla tre att de hade kommit rätt men insåg efter en hel del letande att det inte gick att få fram 

artikeln i fulltext där. Två av respondenterna sa då att de skulle ge upp och inte bry sig om att 

söka mer efter artikeln om det inte var absolut tvungna att hitta den, och om det senare var 

fallet skulle de ta kontakt med en bibliotekarie. Den tredje av dem sa att hon skulle prova att 
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söka på tidskrift för hon visste att det ibland gick att hitta artiklarna den vägen istället. 

Däremot förstod hon inte varför de olika sökvägarna gav olika resultat utan hade bara lärt sig 

av erfarenhet att det kunde vara så.  

 

De andra två respondenterna hade ingen arfarenhet av att söka efter artiklar på bibliotekets 

webbplats. Båda sa att de sökte på Google om de var tvungna att söka efter artiklar och när de 

ändå uppmanades att söka via bibliotekets webbplats började de att söka i rutan för sök böcker 

i Album och när inte det gav något resultat provade de att söka i rutan för internationella 

artiklar. Båda dessa hade problem med vad de skulle söka på och i vilken ruta, titel eller 

tidskrift och försökte bland annat att söka på tidskriftsnamnet i rutan för sök internationell 

artikel. Deras sökningar avbröts efter en del felaktiga försök. 

 

De respondenter som sökte efter tidskriften reagerade på den lilla rutan som kommer upp vid 

tidskriftsök och upplevde den som svårförståelig.  

 

”Jag förstår inte varför det heter internationella artiklar, var söker 

jag i så fall svenska artiklar. Dessutom tycker jag att den här lilla 

rutan som kommer upp är oerhört svår att förstå. Man fattar ju när 

man provat några gånger men varför finns vissa saker i album och 

andra inte och varför måste det komma upp en egen liten ruta som 

dessutom ofta gömmer sig bakom annat.” (student 6) 

 

En av de respondenterna som inte hittade artikeln på egen hand provade att söka via tidskrift 

efter att ha blivit informerad om att det var enklaste sättet, och kommenterade även han den 

lilla rutan: 

 

”Det här såg ju bra ut tills det att den här rutan poppade upp, jag 

förstår ingenting av den här. Vad är LIBRIS? Visst man kan ju prova 

här och lära sig men den ger inget vidare första intryck.”(student 5) 

 

5.2 Hur söker användarna den information de har behov av?  

Markant i undersökningen är att flera respondenter letar efter en generell sökruta på 

webbplatsen när de ska söka efter information som inte direkt handlar om att låna och söka 

litteratur. En av respondenterna som inte varit inne på webbplatsen på ett tag provade att söka 
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på nyckelord i sökrutan för ”böcker i album” och menade att om han tvingades söka efter 

information i olika menyer skulle han lämna webbplatsen för att istället söka på ”Google” 

efter den information han var intresserad av. 

 

Respondenterna vet överlag inte vad som finns på webbplatsen utan använder sidan för att 

söka efter litteratur. Främst söker studenterna i sökrutan för Album, antingen från 

ingångssidan eller från huvudingången” Sök”. Många söker efter den bok/artikel som de vill 

ha och sedan förväntar de sig att exempelvis länkar till inloggning, karta och sådant ska 

komma upp automatisk under tiden – vilket verkar fungera. Detta är de också uttryckligt 

nöjda med. 

 

Ytterligare ett mönster som kan ses är att respondenterna gärna söker i vänstermenyn utan att 

reflektera över att innehållet i vänstermenyn alltid står för en av de åtta övergripande huvud‐

ingångarna; sök, låna, boka, skriva, publicera, service, om biblioteket och kontakta. 

Exempelvis om respondenten hamnat under en av huvudingångarna och sedan är på väg att 

söka efter något så är det naturliga första sökmönstret att titta i vänstermenyn innan 

respondenten inser att vänstermenyn är kopplad till huvudingången (se bilaga 5).   

 

Kunskapen om hur man söker litteratur är relativt låg hos respondenterna. Det respondenterna 

anser sig vara bäst på är att söka efter böcker. De söker alltid antingen på författare eller titel, 

aldrig på kombinationen utan skrollar sig istället fram i de förslag som kommer upp för att 

hitta den rätta boken. Fyra av respondenterna hade knappt någon kunskap eller erfarenhet av 

att söka efter artiklar eller i databaser på webbplatsen. Två av respondenterna sa att de oftast 

sökte på Google om det skulle hitta en artikel. En av respondenterna som var van vid att söka 

tyckte att det gick bra om hon visste vilken tidskrift hon skulle söka i men hon tyckte det var 

svårt att söka artiklar enbart på ämne eller titel.   

 

En av respondenterna säger att han tar för givet att det mesta av den information och de 

tjänster som finns på webbplatsen går att nå via ingångssidan, och att han aldrig skulle lägga 

ner någon längre tid på att söka runt i menyer om han inte redan från början kände att han var 

på rätt väg till den information han vill ha.  
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Flera av respondenterna har uppenbara problem med att på ett enkelt sätt ta sig tillbaka till 

ingångssidan. En av respondenterna går konsekvent vägen via länken till Umeå universitets 

ingångssida uppe i högra hörnet för att sedan klicka på länken till bibliotek därifrån. 

 

Ingen av respondenterna använde sig av länkarna på det mörka partiet längst ner på sidan 

förutom som ett sista alternativ (se bilaga 7). Respondenterna förväntade sig inte att hitta 

någon information där men tittade igenom länkarna när de ansåg att de försökt alla andra 

vägar. Två av respondenterna var på väg att ge upp på uppgiften ”Leta rätt på information om 

hur man skriver ut exempelvis en artikel/ett dokument”, och som ett sista alternativ skrollade 

de ner och tittade igenom informationen på det mörka partiet. De fann då information om hur 

man skriver ut med bärbar dator men inte mer. Båda dess uttryckte en frustration över att inte 

därifrån också hitta information om hur man skriver ut med de stationära datorerna, eftersom 

det är så närbesläktat information (detta har ändrats efter testets genomförande, numera finns 

det länkar från detta dokument).   

 

5.3 Hur upplevs strukturen och logiken på webbplatsen? (layout) 

Generellt säger sig respondenterna vara nöjda med struktur och logik. De flesta verkar inte ha 

reflekterat särskilt mycket över hur sidan är uppbyggd så länge det har fungerat att söka efter 

litteratur. Flera medgav att de egentligen inte visste hur mycket information som fanns på 

sidan eftersom de i princip bara sökte efter litteratur när det var där. Två av respondenterna 

säger att det tycker det är krångligt att söka i menyerna och de har väldigt svårt att förstå 

varför det inte finns en sökmotor som man kan använda sig av. 

 

”En sökmotor skulle vara bra för att hitta på sidan. Jag tycker att 

sidan känns lite bökig, för jag glömmer hur jag kommer till olika 

ställen.” (student 5)   

 

”Jag vill ha en sökfunktion som gäller hela sidan och en webbkarta, 

fast det kanske finns någonstans här som jag inte har sett.” (student 1) 

 

Flera respondenter påpekar att det kan vara svårt att förstå vad som anses viktigast på sidan 

eftersom ingen meny egentligen är tydligare än någon annan. Två respondenter kommenterar 

att de utgår från att det som står först eller överst i menyerna är webbplatsens viktigaste 

information men båda verkar lite tveksamma till hur universitetsbiblioteket har hanterat detta.  
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”Boka kan väl knappast vara en särskilt välbesökt flik om du frågar 

mig. Men det kanske det är, även om jag aldrig bokar något.” (student 

1) 

 

Två respondenter säger att det är mycket information på sidorna som de egentligen aldrig lagt 

märke till. En respondent anser att de stora rutorna till höger på webbsidorna är något som 

man ser men inte läser och att de känns lite som reklam eller länkar till andra webbplatser.  

 

”Informationen som är till höger i stora färgglada rutor kan kännas 

något irriterande eftersom jag aldrig är intresserad av den men den 

gör att allt känns lite rörigt.” (student 5) 

 

”Det är en massa information överallt utan att något sticker ut vare 

sig storleksmässigt eller färgmässigt.” (student 6) 

 

Förutom otydligheten var det inte så många kommentarer kring layout. Respondenterna tyckte 

överlag att den var bra, tydlig och snygg. En kommenterade att den kanske var lite tråkig men 

uppfyllde sitt syfte, en annan att den var blek och att vänstermenyerna, på undersidorna var 

något otydliga, mörka och med för litet radavstånd. En respondent kommenterade att hon 

tyckte vänstermenyn var snygg men ganska svårläst (se bilaga 5).  

 

På frågan vad respondenterna tycker om språket och uttrycken på sidan så anser alla att det är 

lättförståeligt men under användbarhetstestet så är det två respondenter som hakar upp sig på 

uttrycket ”internationella artiklar” och undrar varför det inte bara står ”artiklar”. Det visade 

sig också under testet att ingen relaterade uttrycket ”Datormiljö” till information om utskrifter 

och skanning riktad till studenterna. 

 

Logiken när det gäller att söka artiklar har studenterna mer kommentarer kring. Flera av 

respondenterna förstår inte varför man måste välja att söka antingen i album eller på artikel 

eller tidskrift. Flera säger att de helt enkelt lärt sig genom att prova sig fram men att det inte är 

helt logiskt och konstigt att det inte finns mer information om när man ska välja de olika 

sökrutorna. En av respondenterna tycker att det är helt ologiskt att den stora sökrutan som 
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man möts av på ingångssidan enbart söker i album, hans spontana reaktion är att man där bör 

kunna söka efter all information som finns på webbplatsen, inte bara litteratur.  

 

Alla de respondenter som har sökt på tidskrift och fått upp den lilla rutan (se bilaga 6) 

kommenterar denna. Den anses både onödig, oförståelig och konstig.  

 

”Det känns på något sätt extra krångligt när alla dessa nya fönster 

måste poppa upp.” (student 6)  

 

5.4 Vilken information vill besökaren ha på webbplatsen och vad vill besökarna 

använda webbplatsen till? 

Att söka och få tag på böcker och artiklar (både tryckta och elektroniska) är det som samtliga 

respondenter uppger som det främsta syftet och orsaken till att besöka webbplatsen. Det 

handlar om behovet av att söka reda på och få tag på kurslitteratur och information inför 

skrivandet av inlämningsuppgifter, uppsatser och liknande. Flera av respondenterna medger 

att de egentligen inte vet vilken information och vilka funktioner som finns på webbplatsen i 

övrigt men att deras förväntan på webbplatsen enbart handlar om att på ett bra sätt kunna ta 

del av den litteratur som biblioteket erbjuder. En av respondenterna säger att han skulle önska 

en funktion som innebar att han kunde bli tipsad om ”liknande böcker” ifall den bok han 

egentligen letade efter inte fanns tillgänglig. 

 

Samtliga respondenter har någon gång besökt webbplatsen med syftet att hitta information om 

öppettider och kontaktuppgifter. Två av respondenterna har även använt sig av kontakt-

funktionerna, e-post och chatt. En av dem var nöjd med funktionen medan den andra var 

mycket missnöjd och ansåg att den inte fungerade. Hon ansåg att svaret dröjde för länge och 

att en kontaktfunktion måste ge svar snabbt, annars kan den lika gärna tas bort. En av 

respondenterna säger sig vara helt ointresserad av att kunna kommunicera med biblioteket via 

webbplatsen eftersom han hellre tar personlig kontakt alternativt ringer. 

 

Tre av respondenterna säger att de har besökt webbplatsen i syfte att få hjälp och tips om hur 

man söker och hittar relevant information inom sina ämnesområden. De tycker att det är en 

viktig resurs men ingen är riktigt nöjd med den information och den hjälp de hittade.  
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”Jag förstår inte riktigt det här med tidskrifter och artiklar. När ska 

man söka på det ena och när ska man söka på det andra. Information 

om det skulle jag vilja ha. Dessutom förstår man inte riktigt var man 

söker när man söker i rutorna, är det alla databaser? Om man nu kan 

söka direkt i rutorna, varför finns det då massa andra sökvägar 

också?” (student 6) 

 

En av respondenterna skulle vilja ha tydligare information om hur man går till väga då man 

vill skriva ut artiklar, samt information kring vilka artiklar som går att skriva ut och vilka som 

har skrivskydd.  

 

”Det är ju enklare om man först kan få information om hur man gör 

saker, innan man börjar testa, det blir så lätt frustrerande när man 

inte riktigt förstår vad som ska fungera eller inte. Exempelvis har jag 

suttit hemma och försökt spara ner kopior av artiklar utan att 

egentligen förstå om det är jag som gör fel eller om artikeln på något 

sätt har ett kopieringskydd.” (student 6)    

 

”Första terminen, när jag började söka artiklar i databaserna letade 

jag länge efter information om utskrifter och kopieringskort och 

sådant, men har inget minne av att jag hittade det. Det slutade med att 

jag helt enkelt läste artiklarna på skärmen – fast att jag helst ville ha 

en papperskopia. Jag har fortfarande inte riktigt förstått vilka artiklar 

som har skrivskydd och kopieringsskydd och vilka som inte har det.” 

(student 2) 

 

 

6. DISKUSSION & SLUTSATSER 

Här kommer resultatet av studien att diskuteras och relateras till tidigare forskning. Slutligen 

kommer konkreta tips och råd ges till förbättringar och förändringar av Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats. 
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Hur söker användarna informationen de har behov av? 

Användbarhetstestet visar att respondenterna i stor utsträckning provar sig fram när det är 

något de inte tidigare använt sig av på webbplatsen. Det vill säga att de skriver något i 

sökrutan och testar vad som händer istället för att verkligen försöka förstå med hjälp av 

texten, vad som händer då man gör just detta. Det här beteendet, även kallat trial and error har 

även flera andra studier visat på (Chisman et. al., 1999:560; Augustine & Greene, 2002:360).  

 

Även när studenterna ska söka på webbplatsen efter artiklar använder de sig gärna av metoden 

trial and error men här fungerar det ganska dåligt. Respondenterna lyckas inte tillräckligt 

snabbt göra rätt för att fortsätta sökandet utan ger istället upp och lämnar webbplatsen.  

Till viss del verkar det här som att respondenternas bristande kunskaper om att söka i 

databaser påverkar mer än själva designen, vilket även andra studier visat (Augustine & 

Greene, 2002:358).   

 

Studier har också visat att studenterna lägger extremt kort tid på att läsa text på webbplatsen 

innan de klickar sig vidare eller lämnar sidan (Callicott, 2002:14). Studenterna i den här 

studien liksom studenter i andra studier säger också att de relativt snabbt lämnar webbplatsen 

helt och hållet för att istället ta personlig kontakt med en bibliotekarie (Augustine & Greene, 

2002:364). Om det sedan enbart beror på att webbplatsen brister i användbarhet eller även 

beror på att erfarenheten av att kontakta en bibliotekarie är positiv är svår att säga. Det finns 

även studier som visar motsatsen, nämligen att användare gärna gör sina sökningar själva utan 

hjälp av informationsspecialister och att det därför är viktigt att webbplatsen är utformad så 

att den så enkelt som möjligt kan nyttjas av användarna (Large et. al. 2001:29, 38).  

 

Ett annat resultat av den här studien som också stöds av fler andra studier är att studenterna i 

stor utsträckning föredrar sökmotorer framför att navigera på webbplatsen (Cobus et. al., 

2005:239). Några av studenterna i den här studien blir så frustrerade över att det inte finns 

någon sökmotor då de ska hitta information, att det säger att de tror att de skulle lämna sidan 

för att antingen söka på Google eller på Umeå universitets sida där det finns en sökmotor. 

 

Hur upplevs strukturen och logiken på webbplatsen? (layout) 

Respondenterna säger att de upplever webbplatsen som logisk och lätt att hitta på, men när de 

får i uppgift att hitta information som de inte vanligtvis letar efter så har de uppenbara 

problem att hitta rätt. Detta kan till viss del bero på att de blir stressade av situationen när 
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någon iakttar dem men flera av respondenterna uttrycker en tydlig irritation över rubrikerna i 

menyerna. Flera studier har visat att studenterna har svårt att förstå bibliotekstermer och att 

det är viktigt att länkar och text benämns så enkelt som möjligt så att användarna förstår vad 

de innefattar (Callicott, 2002: 13; Cobus et. al., 2005:238). I den här studien är det inte svåra 

bibliotekstermer som är problemet utan snarare att respondenterna inte associerar till det inne-

hållet som webbplatsen valt att lägga under enkla ord som skriva, service etc. Respondenterna 

tycker inte heller att menyerna följer en tydlig struktur när det gäller att lägga det som är mest 

relevant överst eller först i menyerna. Att studenter utgår från att det som finns överst i en 

meny är viktigast har även andra studier visat (Cobus et. al., 2005:236). Respondenterna 

upplever inte heller att innehållet är otydligt formulerat rent språkmässigt, även om testerna 

visade att respondenterna inte alltid tolkade rubriker och menyer rätt. Det innebär att 

menyerna inte anpassats utifrån respondenternas förståelse och kognitiva förmåga och en 

länk, vars formulering står i vägen för användningen av den, är inte användbar enligt 

McCracken och Wolfe (2004:105). 

 

Ett annat vanligt användbarhetsproblem är att webbplatsen inte speglar studenternas syn på 

webbplatsens innehåll, utan är strukturerad utifrån bibliotekets traditionella sätt att organisera 

information (McGillis & Toms, 2001:366). I det här fallet tror jag inte att det är det som är 

problemet, däremot anser inte respondenterna att de vet var de är i strukturen på webbplatsen. 

En av studenterna efterfrågar en webbplatskarta i brist på sökmotor och en säger uttryckligt 

att han tappar bort sig när han surfar på webbplatsen. Det innebär enligt Nielsens (2000a:188) 

forskning att webbplatsens navigationssystem inte är användbart eftersom det i så fall bör 

kunna svara på de tre navigationsfrågorna som en användare har när han eller hon besöker en 

webbplats. Dessa frågor är ”Var befinner jag mig?”, ”Var har jag varit?” samt ”Vart kan jag 

gå härnäst?”. 

 

Nielsen (2000a:188) hävdar att det tydligt ska framgå på vilken webbplats användaren är och 

var denne befinner sig inom den aktuella webbplatsen, för att den ska ses som användbar. 

Även detta verkar respondenterna ha problem med eftersom flera har svårt att naturligt hitta 

tillbaka till ingångsidan och även svårt att alltid förstå i vilken meny de befinner sig.  

 

När det gäller vad som är länkar och inte har respondenterna däremot inga problem. 

Studenterna anser att länkarna är tydliga vilket är ytterligare en av de saker Nielsen (2000a: 

188) tycker är viktigt för att en webbplats navigation ska kunna benämnas som användbar. 
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Respondenterna tycker att organisationsstrukturen både är och inte är konsekvent, i för-

hållande till övriga webben, vilket är ytterligare en viktig princip för användbarhet enligt 

Nielsen (Nielsen 2000a: 189). Vissa delar bidrar till att informanterna ”känner igen sig” och 

förstår webbplatsens struktur, framför allt att den i mycket följer Umeå universitets struktur, 

samtidigt har de lite svårt med menyerna och att vänstermenyn inte står fast utan ändras 

utifrån vilken flik du valt i huvudmenyn. De upplever även länkarna ute på högerkanten som 

röriga och oförståeliga.  

 

Respondenterna hade inte så mycket åsikter om webbplatsens utseende. Flera av 

respondenterna sa att det inte hade reflekterat så mycket över utseendet, utan tyckte att den 

var tillräckligt bra. Designen var inget som de hade funderat på. Det stämmer överens med 

Nielsens (2010) undersökning som visat att det är innehållet som användaren är intresserad av 

och att innehållet är det första man tittar på när man kommer in på en webbplats, även om det 

behövs en väl utformad layout för att sidan ska vara användbar. När studenterna fått tänka 

efter lite och fundera över layouten kom de trots allt med några klagomål som i flera fall var 

gemensamma. Det handlade om att vänstermenyn var otydlig och svårläst samt att de stora 

färgade länkarna till höger störde tydligheten på sidan. Att studenterna irriterade sig på 

länkarna till höger stämmer överens med studier som visar att en webbsida inte bör innehålla 

för många olika färger, för att undvika att uppfattas som ”rörig” (McCracken & Wolfe, 

2004:161). 

 

Vilken information vill besökaren ha på webbplatsen och vad vill besökarna använda 

webbplatsen till? 

När digitala bibliotek utvärderas måste man ta hänsyn till målgruppen och inse att användarna 

inte är en homogen grupp. Hur användarna uppfattar en webbplats påverkas i hög grad av 

deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Personer som söker information är ofta väldigt 

olika och har olika kunskap om informationsåtervinning (Koohang & Ondracek, 2005:418; 

Callicott, 2002:15). Studenternas önskemål skiljde sig trots allt inte åt så mycket i den här 

studien även om både deras bakgrund och hur ofta de besökte webbplatsen varierade mycket. 

Alla studenterna var eniga i att de egentligen bara var intresserade av att på ett tydligt och 

enkelt sätt kunna ta del av den litteratur som biblioteket kan erbjuda. Sedan var vissa mer 

intresserade än andra av att faktiskt få information och hjälpinstruktioner kring hur man söker 

litteratur. Det var också bara vissa som önskade sig en tilläggstjänst i form av mer information 
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om böckernas innehåll, utseende och tips på liknande böcker. Alltså en tjänst som liknar 

webbokhandlarna, vilket är en tjänst som även andra studier tagit upp (Kani-Zabihi, et al., 

2006:403). Här kan man kanske utläsa att studenternas intresse för att vistas på webbplatsen 

och av att lära sig mer om bibliotekets tjänster skiljer sig åt. Vissa är enbart intresserade av att 

få tag på litteratur friktionsfritt andra vill gärna lära sig lite mer och är intresserade av 

ytterligare och utförligare information. Däremot var ingen av respondenterna intresserade av 

funktioner som handlar om att kommunicera med andra låntagare på webbplatsen, vilket även 

Kani-Zabihis et. al. (2006:409) studie visar där hon undersökt vad användare vill ha digitala 

bibliotek till. Fyra av respondenterna var inte heller intresserade av att kommunicera med 

bibliotekarierna via webbplatsen medan de två respondenter som studerat på distans tyckte att 

en chattfunktion var bra när man inte har möjlighet att besöka biblioteket, förutsatt att den 

verkligen fungerar. 

  

6.1 Hur användbar är Umeå universitetsbiblioteks webbplats?  

Hur användbar är Umeå universitetsbiblioteks webbplats för de sex studenter som har ingått i 

studien. Är studenternas möte med webbplatsen framgångsrikt, effektivt och angenämt 

(McCracken & Wolfe, 2004:4)? Utifrån ovanstående diskussion och med utgångspunkt i 

Nielsens (2003) användbarhetskriterier: lärbarhet, minnesstöd, effektivitet, misstag och 

tillfredsställelse, drar jag slutsatsen att webbplatsen enbart är användbar till viss del för 

studenterna i undersökningen.  

 

Webbplatsens lärbarhet, dvs hur lång tid det tar för en nybörjare att använda webbplatsen på 

ett effektivt sätt kan utifrån resultaten anses som bra. Även om respondenterna hade problem 

med att förstå vilken information som finns under de olika rubrikerna så insåg de i flera fall 

under testets gång hur de skulle navigera för att hitta olika typer av information. Exempelvis 

om man tittar på den student som till en början tyckte att rubriken ”Om biblioteket” var 

ologisk så lärde han sig efter att varit inne under den menyn vilken typ av information han 

kunde hitta där. Det samma gäller funktionerna för att söka litteratur, när de studenter som 

hade liten erfarenhet av att söka artiklar väl informerats om hur de skulle gå till väga ansåg de 

att det inte var så komplicerat som de först trott. 

 

Webbplatsen minnesstöd, dvs att webbplatsen är utformad på ett sätt som stödjer studenternas 

sätt att tänka och organisera information , kan utifrån resultaten anses som mindre bra. Detta 

eftersom studenterna hade uppenbara problem med navigationen och förståelsen av 
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menyernas uppbyggnad. Flera av studenternas kommentarer visar också på att sidan inte är 

uppbyggd utifrån deras sätt att tänka, exempelvis genom att de glömmer var de varit och var 

de är i strukturen och att en student ansåg att de behövdes en webbkarta över webbplatsen. 

  

Webbplatsens effektivitet, dvs hur snabbt och smidigt studenterna utför uppgifterna för att 

uppnå sina mål, kan utifrån resultaten anses som mindre bra. Studenterna höll på länge med 

de flesta uppgifterna i användbarhetstestet. Endast de uppgifterna där studenterna hade stor 

erfarenhet utfördes på enklaste och snabbaste sättet. 

 

De misstag som studenterna gör vid sitt webbplatsbesök är relativt många. Vissa misstag kan 

förklaras med bristande kunskap snarare än problem med webbplatsen men långt ifrån alla. 

Studenterna kan i flera fall rätta till misstagen och börja om, men användbarheten måste ändå 

anses vara mindre bra.  

 

Huruvida webbplatsbesöket är tillfredsställande för studenterna, designen uppfyller 

användarens funktionalitetskrav samtidigt som den är tilltalande, kan utifrån resultaten anses 

tillräckligt. Alla respondenterna sa sig vara nöjda med sidans design till en början och ingen 

verkade ha hakat upp sig på något eller blivit frustrerad på grund av designen. Det var först 

efter lite tid när de uppenbart letade efter något att anmärka på som de kritiska 

kommentarerna kom. Molich (2002:123) skriver också att man hittills inte har lyckats påvisa 

något samband mellan tjusig grafik och användbarhet.  

 

Webbplatsen kan även benämnas som användbar i den bemärkelsen att den tillgodoser de 

syften som respondenterna har när de besöker webbplatsen (Nielsen, 1993:43). Den kan också 

benämnas som användbar eftersom användarna upplever att i princip all information, service 

och de resurser som är väsentliga för dem tillgängliggörs redan på webbplatsens ingångssida 

(Nielsen & Tahir 2002:2).  

 

6.2 Förslag på förbättringar för att öka webbplatsens användbarhet 

 Infoga en sökmotor med en tydlig sökruta som söker på hela universitetsbibliotekets 

webbplats men som inte är sammankopplad med universitetets webbplats. 

 Fundera över vilka länkar som man ska ha i de stora färgglada rutorna till höger så att de 

verkligen fyller en funktion. 
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 Gör vänstermenyn på undersidorna tydligare, exempelvis genom att öka radavståndet 

eller genom att välja en ljusare nyans. 

 Gör en tydlig länk till ingångssidan som ligger fast på alla sidor. Att logotypen är en länk 

är inte självklart för studenterna. 

 Gör det enklare att logga in från ingångssidan, med exempelvis en egen flik i 

huvudmenyn som heter min inloggning/mina sidor eller liknande.  

 Ge en lättillgänglig information om hur man söker litteratur på webbplatsen som förklarar 

vad det innebär att söka i de olika sökrutorna från ingångssidan och från sökmenyn. Tala 

om vilka databaser som sökrutorna är kopplade till och inte. 

 Ge en lättillgänglig kortfattad information om bibliotekets databaser och förklaring till 

varför man kan tjäna på att söka i databaserna istället för att söka på Google. 

 Ge en lättillgänglig och kortfattad information om varför man inte alltid hittar länkar till 

artiklarna i fulltext i databaserna samt hur man går till väga om man inte hittar 

tidskrifterna i fulltext. 

 Ändra rubriken datormiljö till något enklare, exempelvis ”Våra datorer”. 

 Se över kontaktfunktionerna och informera tydligare om hur snabbt man kan förvänta sig 

ett svar. 

 Se över menyerna så att den information som är mest relevant för studenterna står 

först/överst i menyerna. 

 Genomför användbarhetstester regelbundet för att kunna utveckla och förbättra 

webbplatsen. Följer man Nielsens (2000b) studie som visar att fem respondenter ger 

tillräcklig input så krävs det inga stora resurser (Tolliver et. al., 2005:158). 
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Bilaga 1. Intervjudeltagare 

 

Student 1 Man 38 år, stor vana av att använda datorer och internet. Har studerat vid Umeå 

universitet i sex år. Studerar naturvetenskap. Använder Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats mindre än en gång i månaden. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-29. 

Student 2 Kvinna 28 år, medelstor vana av att använda datorer och internet. Har studerat 

vid Umeå universitet i två år. Studerar humaniora. Använder Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats flera gånger i veckan. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-28. 

Student 3 Kvinna 45 år, stor vana av att använda datorer och internet. Har studerat vid 

Umeå universitet i tre år. Studerar samhällsvetenskap. Använder Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats flera gånger i veckan. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-28. 

Student 4 Kvinna 26 år, stor vana av att använda datorer och internet. Har studerat vid 

Umeå universitet i två och ett halvt år. Studerar samhällsvetenskap. Använder 

Umeå universitetsbiblioteks webbplats flera gånger i veckan. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-28. 

Student 5 Man 25 år, medelstor vana av att använda datorer och internet. Har studerat vid 

Umeå universitet i ett och ett halvt år. Studerar samhällsvetenskap. Använder 

Umeå universitetsbiblioteks webbplats flera gånger i veckan. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-28. 

Student 6 Kvinna 35 år, stor vana av att använda datorer och internet. Har studerat vid 

Umeå universitet i fyra år. Studerar naturvetenskap. Använder Umeå 

universitetsbiblioteks webbplats varje månad. 

Användbarhetstest och intervju utförd: 2012-11-29. 

 

 

  



34 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Kön? 

Ålder? 

Vilken vana har du av att använda datorer och internet? (liten, mellan, stor) 

Hur länge har du varit student vid Umeå universitet? 

 

Användning av bibliotekets webbplats 

Hur ofta använder du Umeå universitetsbiblioteks webbplats? 

Vilka sidor besöker du mest? 

Vad använder du webbplatsen till? 

 

HÄR GENOMFÖRS ANVÄNDBARHETSTEST (se bilaga 3.) 

 

Åsikter om webbplatsen 

Hur tyckte du det var att navigera på webbplatsen? 

Var det lätt att hitta dit du ville?  

Är det lätt att förstå var länkarna leder?  

Tycker du att navigationsmöjligheterna kan förbättras på något sätt?  

 

Vad tycker du om webbplatsens layout? (Färger, bilder, länkar, utseende på texten) 

Tycker du att layouten kan förbättras på något sätt? 

 

Vad tycker du om innehållet och tjänsterna på de sidor som du använder?  

Är det lätt att hitta den information och de tjänster som du behöver?  

Är det lätt att förstå innehållet? Språket? 

Vad anser du om informationen som ligger på sidan? Är den relevant?  

Vad tycker du saknas på webbplatsen idag?  

Vilka tjänster skulle du vilja ha på webbplatsen?  

Tycker du att innehållet kan förbättras på något ytterligare sätt?  

 

Övriga synpunkter 

Vill du ge några ytterligare förbättringsförslag? 

Är det någonting som du vill tillägga?   
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Bilaga 3. Användbarhetstest 

 

ANVÄNDBARHETSTEST 

 

1. Se vad som händer i bibliotekets kalendarium under december månad. 

 

2. Leta rätt på en karta över studiesalen. 

 

3. Leta rätt på inloggningen till ”mina sidor” i Album där du kan reservera och låna om 

böcker. 

 

4. Leta rätt på information om hur man skriver ut exempelvis en artikel/ett dokument. 

 

5. Leta rätt på Sara Lidmans bok ”Hjortronlandet”. 

 

6. Leta rätt på artikeln: Tsakonas, Giannis. & Papatheodorou, Christos. (2008). Exploring 

usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries. Information 

Processing and Management, 44(3): 1234–1250. 
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Bilaga 4. Ingångsida, Umeå universitetsbiblioteks webbplats 

 

  

 

 
   



37 
 

Bilaga 5. Undersida, Umeå universitetsbiblioteks webbplats 
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Bilaga 6. Liten ruta vid tidskriftsök 
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Bilaga 7. Mörkt parti längst ner på sidorna 

 

 


