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Sammanfattning 
Denna studie undersöker användarvänligheten hos Bibblo.se, en bibliotekswebbsida 

där 47 bibliotek i Norrbotten gemensamt gått ihop och skapat en gemensam 

webbplats, utifrån fyra olika aspekter enligt exempelvis författarna Nielsen, Krug, 

Sundström m.fl: siddesign, innehållsdesign, webbdesign och interaktionsdesign. För 

att undersöka användarvänligheten hos Bibblo.se gjordes sex stycken användartester 

som följdes upp av kvalitativa intervjuer. Användartesterna gjordes med hjälp 

av ”tänka högt”-metoden (”think aloud”). Användartesterna och intervjuerna följdes 

upp av kvalitativa analyser. 

 Resultatet av studien visade att användarna lätt kunde hitta den information de 

sökte, de förstod snabbt sidans syfte och vad den skulle användas till. Beroende på 

olika datorvana så gjorde de testerna olika snabbt, men alla var nöjda med sidan och 

upplevde att den information de fått varit tillfredsställande. 

Analysen av studien visade att Bibblo.se till stor del är väl anpassad till de olika 

användarvänlighetsprinciperna och brister endast på ett fåtal punkter. Bibblo.se är 

enkel att använda och har en snygg och välgjord design. Den är förtroendeingivande 

och innehåller relevant och konkret information. De olika förslag på förbättringar jag 

har upptäckt kan hjälpa till att göra sidan ännu mer lättillgänglig.  

Sidan är i dagsläget i utvecklingsfasen och detta material kan användas till 

hjälpmedel för den fortsatta utvecklingen av webbsidan.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle räcker det inte för biblioteken att finnas på en fysisk plats, de 

behöver även vara synliga på webben. Internetanvändningen har bara ökat och 

många gör gärna sina ärenden på nätet, särskilt om det förenklar deras vardag. 

Internet används dagligen till att läsa nyheter, kolla mejlen, se på tv och 

kommunicera med vänner, så steget till att komma åt bibliotekens tjänster ligger inte 

långt ifrån detta. Bibliotekens kataloger eller OPAC:er (Open Public Access Catalog) 

har ganska länge funnits tillgängliga på nätet och deras webbsidor har varit 

integrerade i kommunsidorna, men fler och fler har brutit sig loss från detta och 

skapat biblioteksportaler.  

Att synas på internet är en del av att marknadsföra sitt bibliotek. De flesta 

människor använder webben dagligen och att inte finnas där gör att man tappar 

potentiella användare, kanske främst ungdomar och ”icke-användare”. Att snubbla 

över en bibliotekswebbsida är troligare än att snubbla in i ett bibliotek, så redan där 

kan ett intresse väckas för den som inte skulle besökt det fysiska biblioteket. 

Ett användarcentrerat arbetssätt är inom webbdesign optimalt och bör 

tillämpas. När allt kommer omkring är det människor som ska använda webben och 

kunna förstå den sida som du har byggt upp. Därför är det viktigt att förstå 

användaren och dennes individuella behov och kunskaper, det vill säga målinriktad 

design (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007). Inom användarvänlighet är enkelhet och 

tydlighet två viktiga grundstommar. Användaren ska inte behöva lära sig en ny sida 

varje gång denne besöker webben utan det ska vara självförklarande hur sidan ska 

användas.  

Inom webbdesign ligger fokus på att bygga webbsidor för människors som har 

olika förkunskaper, behov, mål och förmågor (Samuelsson & Hallberg, 2013). Ett 

annat fokus är att bygga webbsidor som ska vara tillgängliga för alla, tanken är att 

designen på webbsidan ska vara byggd i ett sådant gränssnitt att det fungerar korrekt 

för alla individer oavsett förutsättningar. I dag går det att bygga gränssnitt som 

fungerar för 99 % av befolkningen (Cederbom, 2013). Gränssnitt ska även kunna 

förstå användaren och anpassa sig till densamme. Med gränssnitt menas det som 

man ser på skärmen av olika datasystem (och internetwebbsidor) exempelvis 

knappar, fält, menyer, rubriker, ikoner m.fl. (Söderström, 2010). 

Det är viktigt att bibliotekarier har kunskap om god användarvänlighet och även 

användarnas upplevelser av webben, som det är i dagsläget så kämpar biblioteken 

redan om användarnas uppmärksamhet. Som användare tillgodogör man sig inte 

informationen enbart via det fysiska biblioteket utan även lika mycket via webben, 

därför är det viktigt att vi uppfyller användarnas behov på webbplatsen och gör deras 

upplevelse där enkel och behaglig (Schmidt & Etches, 2012) 

År 2005 gick 12 bibliotekschefer i Norrbotten ihop för att arbeta gemensamt för 

att utveckla idéer runt marknadsföring och 2006 startades projektet ”Maracas” i 

samarbete med länsbiblioteket och Vinter reklambyrå. Projektets mål var att skaka 

om bilden av biblioteket genom marknadsföring, genom att sätta besökaren och dess 

behov i centrum, öka antal besökare och få en ökad användning av de deltagande 

bibliotekens tjänster. Målgruppen var främst de som sällan eller aldrig besöker 
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biblioteken, eftersom ju fler som upptäcker biblioteken och dess tjänster desto mer 

nytta kan biblioteken göra för dem och deras trivsel. 

Kommunikationen och marknadsföringen är två av grundstommarna för ett 

biblioteks verksamhet enligt rapporten från Maracas-projektet. Även om biblioteket 

har fina lokaler, fantastisk personal och uttänkta arrangemang har dessa inget värde 

om ingen vet om dem. Syns man inte så finns man inte. Därför blev medvetenheten 

om vikten av marknadsföring och kommunikation under projektets gång ett led i att 

man nu använder dessa som grund när aktiviteter planeras. 

I samband med detta projekt insåg biblioteken att synas på webben också ingår i 

kommunikation och marknadsföring. I denna studie ska bibliotekswebbsidan 

Bibblo.se studeras ifrån ett användarvänlighetsperspektiv. Sidan skapades 2007 och 

är fortfarande under utveckling. Det är enligt ansvariga på Bibblo.se inte en portal i 

dess rätta bemärkelse eftersom bibliotekskatalogen inte är integrerad i webbsidan, 

men i skrivande stund håller ansvariga för Bibblo.se på med en upphandling för 

införskaffande av en biblioteksportalleverantör. 

Bibblo.se är en bibliotekswebbsida där 47 bibliotek i Norrbotten (enheter, filialer, 

bokbussar) har gått ihop och skapat en gemensam sida. På denna sida kan man läsa 

om de olika bibliotekens tjänster, evenemang, olika artiklar och reportage samt söka i 

deras bibliotekskatalog. I kapitel 3 kommer jag berätta mer ingående om Bibblo.se 

och bakgrunden till sidan. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med utvärderingen är att med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning 

inom användarvänlighet (exempelvis Nielsen, Sundström, Krug m.fl) undersöka hur 

användarvänlig Bibblo.se är. Denna utvärdering kan även användas som ett stöd för 

framtida utveckling av webbplatsen. 

 

1.2. Frågeställningar  

• I vilken utsträckning uppfyller Bibblo.se grundläggande 

användarvänlighetsprinciper med avseende på teorier angående siddesign, 

innehållsdesign, webbplatsdesign och interaktionsdesign (Nielsen, Sundström, 

Krug m.fl.)? 

• Hur väl uppfyller Bibblo.se de fem attributen (Learnability, Efficiency, 

Memorability, Errors och Satisfaction) som enligt Nielsen markerar hur 

användarvänlig en sida är? 

 

1.3. Disposition 

Utvärderingens disposition är utformad så att den börjar med en sammanfattning, 

för att man snabbt ska få veta vad den här uppsatsen handlar om, samt en 

innehållsförteckning för en tydlig överblick. 

Vidare i kapitel 1 (Inledning, dvs. detta kapitel) berättar jag om utvärderingens 

bakgrund och redogjort för dess syfte och frågeställningar. Jag har även att tagit upp 

vilken metod jag har använt och vilka etiska övervägande jag har gjort. Jag har 
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berättat om vilka avgränsningar jag har gjort och redogör slutligen för min 

disposition av arbetet. 

Kapitel 2 (Bakgrund och Teori) handlar om den teori och tidigare forskning som 

jag har använt mig av för studien. Där börjar jag med att definiera uttrycket 

användare och sedan tar jag upp grunderna inom användarvänlighet och beskriver 

vidare hur det kan appliceras på en del av en biblioteksverksamhet, exempelvis en 

bibliotekswebbsida som i detta fall. 

I det tredje kapitlet (Bibblo.se) berättar jag om sidans bakgrund och beskriver 

sedan dess nuvarande utformning. 

Det fjärde kapitlet (Resultat av användartester) handlar om resultaten från 

mina användarstudier. I det femte kapitlet (Analys av användartester) berättar jag 

hur jag analyserat mitt resultat med utgångspunkt ifrån litteraturen. I det sjätte och 

sista kapitlet (Diskussion) besvarar jag mina frågeställningar från kapitel 1, samt en 

allmän diskussion om utvärderingen. 

Slutligen så följer en källförteckning med de källor jag använder för min 

utvärdering, samt bilagor. 

 

1.4. Avgränsning 

I denna studie ligger fokus på att analysera användarvänligheten på Bibblo.se och 

detta görs genom resultatet av användartesterna. Resultatet kommer att analyseras 

och jämföras med teorierna inom användarvänlighet. Studien är av pilotkaraktär och 

har inte så många informanter, men eftersom Nielsen (2000) menar att man med 5 

deltagare täcker ungefär 85 % av alla problem och brister som sidan har så är detta 

inte en nackdel. Bibblo.se kommer även studeras på enbart datorer (både en laptop 

och en stationär dator) och inte olika plattformar. Webbplatsen studeras både i 

webbläsaren Mozilla Firefox och i webbläsaren Google Chrome. 
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2. Metod och metoddiskussion  
Den metod jag har valt är att göra användartester där deltagarna fick ”tänka högt”. 

Denna metod valdes för att på ett praktiskt sätt få med användarnas åsikter och deras 

syn på sidan och därefter jämföra med den teoretiska bakgrunden. 

Den här metoden är det föredragna angreppssättet för nästan alla användartester 

(Nielsen & Loranger, 2006). Den är bra för att få veta varför fel görs på sidan (både 

av användarna och av de som gjort sidan), så dessa kan åtgärdas.  

Nackdelarna med metoden kan vara att den exempelvis kräver tid och resurser 

som ex. testledare, teknisk utrustning och programvara. Den kräver en del 

förberedelser, men ger i utbyte ofta konkreta och relevanta svar på åtgärder. En av de 

större nackdelarna är att metoden inte lämpar sig så väl vid de flesta typer av 

prestandamätningar (vilket är en mätning av bland annat en dators hastighet och 

svarstider), men å andra sidan är dess styrka att den ger god kvalitativ data som kan 

samlas in från ganska få användare (Nielsen, 1993).  

En annan nackdel är att för stor vikt läggs vid användarnas egna ”teorier” om 

varför det inte fungerar och hur det kan rättas till, vilket gör att man får ett falskt 

intryck av vad som är användarvänlighetsproblem. Det kan även vara en nackdel att 

testsituationen är onaturlig och ovan, samt att det kan kännas pressande att prestera 

eftersom användaren är rädd att göra ”fel” eller skämma ut sig. Ytterligare en nackdel 

är att användaren ibland kan ha svårt att uttala sina tankar högt eller att en van 

användare anser att det är så självklart varför denne gör som den gör och därför inte 

säger något om det. Detta kan med hjälp av följdfrågor och uppmuntringar till 

användaren att prata undvikas (Nielsen, 1993). Vidare kan det vara en nackdel i och 

med att det är en uppstyrd situation och att användaren försöker och testar olika 

saker längre än vad denne gjort annars, då den kanske lämnat sidan utan att lyckas 

lösa uppgiften och få fram den information denne ville ha. Vid en större studie kunde 

fler metoder använts för att minska eventuella felkällor och få ett mer stabilt resultat.  

Fördelarna med metoden är att genom att de också får ”tänka högt” så är det 

lättare att få förståelse varför användarna gör som de gör. När användarna tänker 

högt så berättar de högt för testledaren vad de gör på webbplatsen, exempelvis vad de 

klickar på och varför de klickar där och hur de tänker när de ska lösa de olika 

uppgifterna. Det räcker inte bara att veta vad användarna gör fel, utan även förstå 

varför de gör fel, så att man kan utveckla webbsidan. I samband med de uppföljande 

intervjuerna kan man även samla information som går djupare in på området än vad 

till exempel en enkät skulle göra. Det är en flexibel metod då du kan ställa de 

följdfrågor som passar och gå mer in på detalj inom de väsentliga områdena (Courage 

& Baxter, 2005).  

Det är även en bra metod eftersom den hjälper till att identifiera användarnas 

missuppfattningar på ett tydligt sätt och det är ett förhållandevis billigt sätt att testa 

användarvänlighet på. Det är också en bra metod eftersom man inte behöver så 

många deltagare för att få fram resultat, det räcker med 3-5 personer i de flesta fallen 

(Nielsen, 1993). Om man har tid och möjlighet kan man med fler personer täcka fler 

problem, men för att täcka det mesta av fel och brister som en webbsida har är 3-5 

personer tillräckligt. Tänka högt-tester har stor spännvidd (Molich, 2002). De kan 
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användas för att testa nybörjares första möte med sidan och även för tester för vana 

användare som använt sig av sidan tidigare. Detta gör testet användbart eftersom det 

då kan appliceras i olika stadier av sidans utveckling. Fördelen med att spela in 

testerna är att testledaren kan titta och lyssna igenom klippen för att kunna återge 

det deltagarna gjorde korrekt (Nielsen & Loranger, 2006). 

 

2.1. Användartester (”think aloud”) 

Innan jag gjorde mina användartester så förberedde jag dessa noga. Jag skrev ett 

litet ”manus” (bilaga 2) som jag använde vid mina tester, jag utformade testuppgifter 

och bestämde tid och plats för de olika testerna. Jag valde även ut mina testdeltagare 

och skickade ut informationsbrev till dessa (bilaga 3). Jag skaffade även 

inspelningsprogram, både för ljud- och skärminspelning. 

Jag har gjort sex stycken användartester med varierande testpersoner med 

avseende på ålder, datorvana, biblioteksanvändning osv. Jag har även gjort en 

användarprofil (se bilaga 4) som testpersonerna har fått fylla i före jag gjorde testet 

med dem. I användarprofilen fyllde de i information såsom exempelvis ålder, 

sysselsättning, datorvana, biblioteksanvändare och så vidare. Detta gjordes för att få 

en övergripande bild av deltagaren och eventuellt kunna koppla samman vissa 

attribut med svårigheter och lättheter av användandet av sidan. Testet genomfördes 

genom att deltagarna fick ett antal olika uppgifter som de skulle lösa på hemsidan och 

under tiden de löste dessa fick de tänka högt (”think aloud”) och beskriva vad de 

gjorde och varför. 

Efter att de hade gjort uppgifterna intervjuades testpersonerna för att följa upp 

det som precis gjorts i testet. Jag använde mig av program för att spela in vad som 

händer på skärmen och jag använde mig även av ljudupptagning. Uppgifterna och 

intervjufrågorna var desamma för alla testpersoner, men följdfrågor varierade. 

Användartesterna och intervjuerna följdes upp med kvalitativa analyser.  

 

2.2. Utformning av uppgifter (”tasks”) 
Genom de tre stora delarna inom användarvänlighet (siddesign, innehållsdesign och 

webbdesign enligt Nielsen) och de tjänster och funktioner som finns på Bibblo.se 

utformades uppgifterna. Webbsidans funktioner och tjänster fick styra utformningen 

av uppgifter till stor del men de är förankrade i teorin kring användarvänlighet. 

Uppgifterna är utformade efter siddesign, innehållsdesign och webbplatsdesign, 

men genom att dessa hänger ihop och ibland är svåra att särskilja så innehåller 

uppgifterna ibland en, ibland mer än en av dessa delar. Frågorna handlar till stor del 

om hur användarna navigerar sig på sidan, hur sidan använder sig av övriga 

internetvärldens konventioner, hur användarna söker och hur användarna beter sig 

på en ny webbplats. Dessa jämförs sedan med teorierna kring användarvänlighet (av 

Nielsen, Krug, Sundström m.fl.) och visar därmed hur praktiken hänger samman 

med teorin. Frågorna är utformade så att praktiken ska understödja teorin och påvisa 

att teorierna är tillförlitliga och ett bra sätt att jobba med användarvänlighet. 
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Jag bestämde mig slutligen för 12 uppgifter (se bilaga 5). Dessa uppgifter tog 

ungefär 15 till 30 minuter, beroende på testpersonens datorvana och eventuell vana 

av hemsidan. 

 

2.3. Urval 
Jag har använt mig av ett så kallat strategiskt kriteriebaserat urval (Ritchie & Lewis, 

2003). Det går ut på att testpersonerna väljs ut utifrån vissa specifika egenskaper. 

Detta görs för att få en spridning på deltagarna. Därmed kommer jag att välja 

varierande personer med avseende på ålder, datorvana, biblioteksanvändning osv.  

Till testet valdes sex personer ut eftersom att Jacob Nielsen (2000) menar att man 

med 5 personer täcker ungefär 85 % av alla problem som finns med sidan och sex 

personer var även ett bra antal för att kunna göra en djupare analys av resultatet och 

få en bra spridning på testpersoner. 

 

2.4. Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har 

utformat (2002). Det är fyra stycken och dessa fyra är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär i 

korthet att man ska informera informanten eller i detta fall testpersonen om hur lång 

tid studien tar, att det är frivilligt, att denne kan avbryta när som helst. Kort sagt 

information om studien i sin helhet. (informationskravet). Därefter är det viktigt att 

få testpersonen samtycke (samtyckeskravet). Sedan berättar man för testpersonen att 

denne är anonym och kommer även tillsammans med personen fram till vilka 

uppgifter som får användas och vad som får skrivas i uppsatsen 

(konfidentialitetskravet). Avslutningsvis så berätta man i vilket syfte informationen 

kommer att användas och att det endast är i ett begränsat forskningssyfte 

(nyttjandekravet)  

Rolf Molich (2002) tar upp ett antal etiska regler som man bör tänka på när 

man gör användartester och ”think aloud”. Testdeltagaren kan känna det som om hen 

genomgår ett prov eller test så det är viktigt att informera att det är webbplatsen som 

testas, inte testpersonen. Det ska nämnas både i informationsbrevet före 

undersökningen och under den muntliga informationen innan testet (Molich, 2002). 

Precis som informationskravet så kan testpersonen avbryta när som helst, men 

det kan vara oklokt att säga det innan studien börjar då denne kanske undrar om det 

är så hemskt att man ska vilja avbryta. Det brukar dock inte vara ett problem, men 

det gäller att vara uppmärksam (Molich, 2002). 

Den tredje regeln som Molich (2002) tar upp är anonymitet (jämför 

konfidentialitetskravet, Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar främst om att i 

resultatet av testet kommer testpersonen att vara anonym och inte nämnas vid namn.  
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3. Bakgrund och teori 
I det här kapitlet kommer jag att ta upp den teori och tidigare forskning som ligger till 

grund för den här utvärderingen. Mitt fokus ligger på de grundläggande teorierna 

inom användarvänlighet enligt Nielsen och eftersom området är väldigt stort så har 

jag avgränsat mig till att använda mig av de viktigaste grunderna inom det ämnet. Jag 

har även tittat på forskning som gäller hur användarvänlighetsprinciperna kan 

appliceras på bibliotekswebbsidor, vilket känns relevant eftersom det är en 

bibliotekswebbsida som studeras i denna utvärdering. 

Jag kommer börja med att definiera användaren. Det är ett väldigt vitt begrepp 

som används i alla områden av användarcentrerad forskning, så det kändes viktigt att 

försöka börja med att definiera användaren och mitt förhållningssätt. Därefter 

kommer jag att gå igenom de grundläggande principerna inom användarvänlighet 

och avslutningsvis knyta ihop dessa och se hur de kan användas och appliceras på 

den digitala delen av en biblioteksverksamhet, exempelvis en biblioteksportal eller 

webbsida. 

 

3.1. Definition: Användare 

Det finns ingen tydlig definition av vad en användare är, men begreppet används i all 

litteratur. Här nedan förklarar jag hur några författare har beskrivit användaren och 

hur användaren är viktig i utvecklingen av användarvänliga webbsidor.  

Sundström (2005) menar att det är i webbsidans målgrupper man hittar 

användaren. Sidan kan mycket väl få andra användare också men fokus bör ligga på 

målgruppen och de som faktiskt kommer använda sig av sidan. Det är viktigt att 

förstå användaren (situation, förmågor och preferenser) för att utvecklingen av 

webbplatsen ska kunna bli en användarorienterad process. För att få veta vem som är 

användaren så måste vi fråga denne och det finns en mängd olika metoder för att 

göra detta, t.ex. i intervjuer och observation som jag har använt mig av, men även 

fokusgrupper, enkäter, personas med flera. När man har hittat sina användare till sin 

webbsida så är det också viktigt att definiera deras mål med sidan, det behöver inte 

vara några komplexa mål som har någon påtaglig effekt, men att uppfylla något av 

deras mål (exempelvis att roa sig en stund) är betydelsefullt för att få användaren att 

bli intresserad (Sundström, 2005). 

Ottersten & Berndtsson (2002) definierar begreppet målgrupp som ett sätt att 

beteckna grupper som har likartade förväntningar på och syften med att använda 

produkten.  

Krug (2006) anser att det inte finns någon standardanvändare utan alla 

webbanvändare är unika. Man kan inte heller genom att lyssna på användarna tro att 

man ska uppnå god webbdesign, eftersom vad någon tycker är dåligt kommer någon 

annan tycka är bra. För en god webbdesign är det viktigt att ta den komplexiteten i 

åtanke. Det finns inga enkla rätta svar för de flesta webdesignfrågorna, det som 

fungerar är en bra integrerad design som uppfyller ett behov och är väl genomfört, 

genomtänkt och testat (Krug, 2006). 

Rolf Molich (2002) har formulerat fem gyllene regler varav de två första gäller 

användarna. Molich anser att det är viktigt att som nummer ett lära känna sina 
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användare genom att bestämma målgrupper (precis som Sundström anser), 

observera och intervjua användare och som nummer två att engagera sina användare 

genom att se till att det är lätt för utvecklare att komma i kontakt med användare som 

de har förtroende för, samt ha regelbundna möten med typiska användare (Molich, 

2002). 

De flesta forskare definierar användarna genom deras mål. Genom att kartlägga 

mål och syften med sidan, får man en föraning om vilka besökare en webbplats 

kommer att få (Sundström, 2005). 

 Genom dessa författare har jag kunnat skapa mig en egen bild av vad min 

användare är. Eftersom de olika författarna definierar användaren olika har jag 

kunna göra min ”egen” definition av vad ”min” användare. Jag har genom dessa 

författare fått min egen uppfattning om användaren och kunnat göra min egen 

definition av denne. 

 Min eget förhållningssätt till användaren är att denne är någon som använt 

internet och den sida som testas. Ibland är det nästan viktigare att tänka på icke-

användarna vid webbdesign, då man kan räkna med att användarna av sidan har lärt 

sig hur den fungerar och klarar sig att manövrera den och i det läget blivit ”blinda” 

för de stora problemen med webbsidan. Här kan icke-användarna komma in och se 

de problem som användarna blivit ”blinda” för. Därför behöver sidor vara relativt 

flexibla för att täcka in en stor del av de möjliga användarna och jag anser inte att 

målgruppen i det läget är det viktigaste. Jag tänker mig att man designar för att fånga 

icke-användarna som kanske snubblar på sidan utifrån, de användare som redan 

förstått vitsen av sidan kommer fortfarande använda den, hur svår den än är.  

 Eftersom icke-användare dock är svåra att nå så har min undersökning inte 

dessa som enda undersökningsgrupp utan jag har blandat mina testpersoner för att 

försöka få med hela skalan av användarna för att inte utesluta någon. Min målgrupp 

är således både de som besökt sidan förr och använder den, de som aldrig varit på 

den förut och de som är icke-användare (både av datorer och eventuellt bibliotek). 

 

3.2. Användarvänlighet 

 

3.2.1. Inledning 

Usability eller användarvänlighet som det översatts till på svenska är ett sätt att göra 

internet och webbsidor tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att använda och anpassat 

till användarna. Det ligger väldigt nära begreppet ”användbarhet”, som handlar om 

en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har hög användbarhet 

om den uppfyller beställarens och målgruppens syften (Ottersten & Berndtsson, 

2002). Dessa två begrepp används ibland som synonymer. 

Steve Krug har satt upp ett antal stolpar för att underlätta utveckling av 

webbsidor. Den första han nämner är precis som titeln på boken: ”Don’t make me 

think!” Han menar på att det är den viktigaste grundstenen i användarvänlighet före 

att ”allting viktigt ska vara mindre är två klick bort”, ”tala användarnas språk” och 

att ”vara konsekvent”. Meningen är att du som användare ska kunna förstå sidan 

utan att behöva lägga in någon tankeverksamhet, du ska direkt veta var du vill och 
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hur du når dit. Börjar du tänka är sidan ofta för förvirrande och svårförstådd (Krug, 

2006).  

Krug (2006) beskriver även i sin bok hur vi människor använder 

webbsidor: ”People don’t read, they scan” (Man läser inte, man skannar): Vi vill 

gärna tro att de människor som besöker vår webbplats genomtänkt granskar 

webbsidan och därefter väljer vad som passar deras behov men enligt Krug så 

skannar de bara av sidan och letar efter intressanta ord och fraser. Detta gör de för att 

de ofta har bråttom och vet att de inte behöver det mesta av det som finns på sidan. 

Genom att läsa tidningar och böcker har man blivit bra på att skanna (Krug, 2006). 

“People don’t make the optimal choices, they ‘satisfice’” (Man gör inte de 

optimala valen, man nöjer sig med lösningar som uppfyller minimikraven): När man 

sedan vet att internetanvändarna skannar av sidor antar man att de skannar igenom 

hela sidan och därefter väljer det mest relevanta, men istället skannar de bara igenom 

delar av sidan och väljer det som verkar vettigast. Krug menar att det är för att 

internetanvändarna anser att de inte har tid, det är roligare att gissa och tar mindre 

tid och det straffar sig inte. Dessutom så lönar det sig sällan att väga olika alternativ 

på en dåligt designad webbplats (Krug, 2006). 

“People muddle through” (Man klarar sig): De flesta människor förstår sig inte 

på hur webbsidor fungerar, man läser sällan instruktioner utan försöker istället 

komma underfund med hur sidan fungerar. Detta är oberoende om det handlar om 

en nybörjare eller van användare. Det är inte viktigt hur webbsidor fungerar utan att 

de själva hittar ett sätt som fungerar. Det behöver inte vara det mest praktiska eller 

logiska sättet (Krug, 2006). 

Även Nielsen menar att enkelheten är det viktigaste. Han anser att de flesta 

människor vill minska komplexiteten i livet, inte öka den. Därför är en webbsida där 

du når den information du vill ha utan att anstränga dig eftersträvansvärt (Nielsen, 

2001).  

Användarvänlighet är vanligtvis förknippad med fem attribut: Learnability, 

Efficiency, Memorability, Errors och Satisfaction. Learnability handlar om att sidan 

(systemet) ska vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan får jobb gjort. 

Efficiency handlar om att systemet måste vara dugligt, så när användaren lärt sig 

systemet så måste en hög produktivitet vara möjlig. Memorability handlar om att 

systemet ska vara lätt att komma ihåg så att användaren kan komma tillbaka efter en 

tid och inte behöva lära om systemet igen. Errors handlar om att systemet ska ha en 

låg error-nivå, så att användarna gör så få misstag som möjligt och om de gör misstag 

ska det vara lätt att rätta till. Slutligen så handlar satisfaction om att systemet ska 

vara behagligt att använda och att användarna gillar det (Nielsen, 1993). 

Det finns en mängd olika sätt att dela upp användarvänlighet på, men jag har valt 

att använda mig av Nielsens begrepp (2001) och mitt teorikapitel uppdelat i fyra 

kategorier och en sammanfattning. Dessa kategorier är: siddesign, innehållsdesign 

och webbplatsdesign. Nielsen (2001) tar även upp en fjärde kategori: Intranätsdesign, 

men det valde jag att inte ta med eftersom jag inte kommer att studera intranät i 

denna studie. En annan del i webbdesign och användarvänlighet är 

interaktionsdesign som jag tar upp som en fjärde kategori. 
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3.2.2. Siddesign 

Siddesign handlar webbplatsens ”ansikte” det vill säga det mest omedelbara av all 

webbdesign, det man kan se direkt. Det är viktigt att fylla webbsidorna med sådant 

som intresserar användaren, ofta ser man dock webbplatser som ägnar mer plats åt 

navigering än den information användaren vill ha. Navigation är ett nödvändigt ont, 

inte ett mål i sig (Nielsen, 2001).  

En tumregel är att innehållet på en webbsida ska stå för halva sidans design, 

men helst ända upp till åttio procent. Max tjugo procent bör avvaras till navigation 

och måste man använda reklam så får den inte inkräkta på innehållet (Nielsen, 2001). 

Allt viktigt innehåll ska även placeras ovanför ”vecket” så att användaren inte behöver 

skrolla för att hitta den viktiga informationen (Sundström, 2005). 

Vidare är det viktigt att tänka på att designa sidan oberoende av plattform och 

bildskärmsstorlek, samma sida ska fungera på en stor bildskärm och exempelvis en 

mobiltelefon. Du bör också designa sidan så att teckenstorleken går att ändra utan 

problem, för att underlätta för de som har nedsatt syn eller föredrar större text 

(Nielsen, 2001). 

Nielsen (2001) tar även upp svarstider som en viktig del att tänka på. Men jag 

kommer inte fästa någon större vikt på det, eftersom idag är det knappast någon som 

har så långsam uppkoppling att de måste vänta 10 sekunder på att sidan ska laddas. 

Länkar är det viktigaste inslaget i hypertext. De kopplar ihop sidorna och gör 

det möjligt att hitta nya platser på webben. Länktexter bör vara korta och koncisa och 

ska fungera som något för läsaren att fästa ögonen på medan man ögnar genom 

artikeln. Man ska undvika att skriva ”klicka här” och istället stryka under det 

betydelsebärande ordet och lägga länken där. Länktexten bör inte bestå av mer än 

fyra ord, men man kan komplettera detta genom att använda sig av länkförklaringar 

som beskriver vart länken leder. Standardfärger för obesökta länka är blå och besökta 

länkar röda eller lila. Alla länkar bör även vara understrukna. Om du avviker från 

detta ska du vara medveten om att det kan skapa förvirring (Nielsen, 2001). 

Sundström (2005) skriver i Användbarhetsboken att man inte ska basera 

formgivning på stora bilder och luft. Detta för att utrymmet på en normal skärm är 

ganska litet, på webben vill användaren snabbt ha relevant information och den ska 

kunna få tillräcklig plats tillsammans med navigation och logotyp. Det kan vara 

möjligt i vissa fall, men inget som man ska sträva efter. 

En snygg design är en förutsättning för hög trovärdighet (Nielsen, 2001, p. 92). 

Det visuella intrycket är det första intrycket som en besökare får av webbsidan. Så 

därför är en snygg och seriös design att föredra framför en ful/rolig sida med grälla 

färger och animeringar (Nielsen, 2001). 

Det är nödvändigt att placera sidans delar där användaren brukar titta efter 

dem.  Detta är för att det har etablerats konventioner om var de placeras. Sidans 

viktigaste delar är: logotyp, rubrik/er, global meny, huvudmeny, hjälpmeny, 

språkmeny, sökfält, synlig sökväg (breadcrumbs), kontaktuppgifter, genvägar och 

annonser (Sundström, 2005). 

Logotypen placeras ofta till vänster och ska vara länkad till hemsidan. Sidans 

rubrik talar om för användaren vad det är för sida och dess syften. Rubriker finns inte 
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alltid på hemsidan. Den globala menyn placeras ofta vid övre sidans kant eller strax 

under logotypen. Huvudmenyn läggs vanligen i en spalt till vänster, kan placeras till 

höger och även kombineras med den globala menyn till en drop-downmeny 

(rullgardin). Hjälpmenyn är för det mesta diskret och placeras överst på sidan eller 

också nederst på sidan. Finns det språkval brukar dessa ligga vid sidans övre kant och 

desamma gäller för sökfältet. Den synliga sökvägen brukar även den placeras i 

överkant, nära globala menyn eller sidans huvudinnehåll. Kontaktuppgifter läggs 

vanligen på sidans underkant eller i huvudmenyn. Dessa finns ibland bara på 

ingångssidan och ibland på alla. Genvägar bör ligga på ingångssidan för att förenkla 

användning av skärmläsare. Annonser strävar efter att överraska så om man ska 

använda sig av det kan med fördel placera dem där användaren inte förväntar sig 

dem, men de ska inte störa och irritera (Sundström, 2005). 

 

3.2.3.  Innehållsdesign 

När allt kommer omkring så besöker användaren en webbplats för innehållets skull. 

Allt annat är inte lika viktigt. Designen är främst till för att göra innehållet mer 

tillgängligt. När användare besöker din sida för första gången så är de främst 

intresserade av innehållet, de ögnar igenom rubriker och annat som kan indikera vad 

sidan handlar om. Därför är det viktigt att veta hur man skriver på webben. 

Innehållet är allt (Nielsen, 2001). 

Nielsen beskriver tre huvudregler för att skriva för webben: Man ska vara 

kortfattad och precis, minst hälften av textmängden ska bort gentemot text i tryck. 

Man ska använda ett enkelt språk och undvika metaforer. Den andra regeln är att 

texten ska vara lätt att skumma. Använd korta stycken, underrubriker och punktlistor. 

Du kan även använda dig av nyckelord och hypertextlänkar. Den sista regeln är att 

använda hypertext för att dela upp stora informationsmängder på flera sidor. 

Rubriker används på webben för att hitta. Sidrubriker ska därför representera 

innehållet på sidan. En sidrubrik bör vara kort och med det informationsbärande 

ordet först, detta för att sidan lätt ska gå och hitta om användaren till exempel 

skummar igenom en lista med webbsidor. En rubrik behöver inte vara en fullständig 

mening, snarare en sorts reklamslogan. Rubriker ska vara klara och tydliga, inga 

skämt eller ordvitsar. Den ska förklara artikeln eller sidans innehåll, inga ”aptitretare” 

(Nielsen, 2001). 

Läsbarhet är en annan viktig komponent inom innehållsdesign. Kan inte 

användaren läsa texten så faller allting annat platt. Texten bör vara i en sådan färg 

som ger hög kontrast till bakgrunden. Optimal läsbarhet ges genom svart text mot vit 

bakgrund (positiv text). Använd enfärgade bakgrunder eller bakgrunder med diskret 

mönster. Bakgrundsbilder stör ögats förmåga att urskilja texten. Använd tillräckligt 

stora teckensnitt och låt texten vara stilla. Nästan all text bör vara vänsterjusterat, 

vilket gör den lättare att skumma då ögat har en utgångspunkt. Ett sista råd är att: 

Använd aldrig enbart versaler (Nielsen, 2001)! När man skriver på webben ska man 

aldrig marginaljustera text. Det ser snyggt ut i tryck, men på webben där inte 

avstavning används leder det till luckor i texten och försvårar läsbarheten 

(Sundström, 2005). 
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Multimedia ger webbsidan ännu fler designmöjligheter men kräver 

återhållsamhet. För mycket av detta försämrar bara förståelsen och förvirrar 

användaren. Om du vill använda bilder och fotografier på din webbplats, använd bara 

motiverade bilder. Håll nere antalet bilder på hemsidan, eftersom användaren inte 

bestämt sig vad den är intresserad av. 

Symboler kan också användas som ett stöd och blev tidigt populärt för 

utformning av webben. Det bör alltid användas med förklarande text, man kan inte 

utgå ifrån att symbolerna är självförklarande. Man ska även tänka på att använda 

symbolerna konsekvent och det ska vara klart vad den symboliserar. En symbol kan 

inte användas för att symbolisera flera saker (Sundström, 2005). 

Animation används oftast för att väcka uppseende, men bör användas sparsamt. 

Vill du använda dig av en animering så låt den bara gå några gånger och sedan stanna. 

Det är bara ett fåtal användare som tycker att animeringar är häftiga, de flesta tycker 

att det är irriterande, i synnerhet om det gäller textremsor som rör sig. 

Video bör användas för att komplettera text och bilder, exempelvis för att 

lansera tv-program, filmer eller andra medieprodukter. Det kan även användas för att 

visa en talares personlighet (Nielsen, 2001). Eller som introduktionsfilmer till 

webbsidan. 

Ljud har fördelen att det är en informationskanal som är helt fristående från 

bilden. Tal kan användas för förklaringar och kommentarer som inte inkräktar på 

skärmen. Ljud kan användas för att skapa atmosfär, om den är tillräckligt diskret 

(Nielsen, 2001). Musik är förmodligen den vanligaste formen av ljud, men om du 

använder det se till att det går att stänga av och inte tar fokus från det som viktigt 

(Sundström, 2005). 

 

3.2.4.  Webbplatsdesign 

Med dagens webbläsare ser man bara en sida åt gången, därför får siddesignen också 

oftast störst uppmärksamhet. Men ur ett användbarhetsperspektiv är 

webbplatsdesignen en större utmaning och ofta betydligt viktigare. På en webbplats 

bör enkelheten användas som ledstjärna, det vill säga så få störande moment som 

möjligt, en klar informationsstruktur och matchande navigering. 

Hemsidan är förmodligen den första sida din användare kommer att se och bör 

därför ha en annan design än resten av webbplatsen, även om hela webbplatsen bör 

gå i samma stil. Hemsidan bör inte ha någon hemknapp, eftersom en knapp som 

leder tillbaka till den befintliga sidan är både irriterande och onödigt. Hemsidan ska 

gärna ha en större logotyp och förklara webbplatsen (för nya användare). Hemsidan 

ska svara på frågorna om vart användaren är och vad har webbplatsen för syfte. 

Hemsidan ska även vara en plats där man presenterar nyheter eller funktioner som 

man vill fästa uppmärksamhet på. Hemsidan bör ha en tydlig navigering och 

sökfunktion (precis som övriga sidor på webbplatsen). Hemsidan ska vara en 

orienteringspunkt som man alltid kan nå, oberoende av vilken undersida du befinner 

sig på, exempelvis genom att klicka på webbplatsens logo (Nielsen, 2001). 

Navigeringssystemet på en webbplats ska svara på tre grundläggande 

frågor: ”var är jag?”, ”var har jag varit” och ”var kan jag gå?”. Logotypen ska vara med 
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på varje sida och navigationen ska visa var användaren är i förhållande till webben 

som helhet och även webbplatsens struktur. Detta visas genom att visa i navigeringen 

var användaren befinner sig tillsammans med en tydlig huvudrubrik som gör sidans 

innehåll förståeligt (Nielsen, 2001).  

Sundström (2005) nämner tre viktiga funktioner som en logotyp har: Den ska 

vara ett igenkänningstecken för webbplatsen (och företaget) och även berätta vem 

avsändaren är. Den ska kunna användas som en länk för att komma tillbaka till 

hemsidan (jämför Nielsen, 2001). 

För att svara på frågan ”var har jag varit?” kan användaren använda sig av 

Bakåt-knappen för att gå tillbaka till föregående sida, se i listan över tidigare besökta 

sidor vilka sidor de besökt och genom att länkarna ändrar färg kan de se vilka länkar 

de har besökt. För att sedan leda användaren vidare kan hypertextlänkar vara bra att 

använda. Det finns tre typer av hypertextlänkar som kan användas på en sida: 

inbäddade länkar som är understrukna textavsnitt som visar att mer information om 

ämnet finns på ett annat ställe, strukturella länkar som leder till andra nivåer på 

webbplatsen och associativa länkar som kan användas för att väcka intresse och tipsa 

besökare om andra sidor om samma ämne som den sida de befinner sig på (Nielsen, 

2001). 

Det ska vara lätt att söka från alla sidor på en webbplats. En sökbenägen 

användare klickar ofta direkt på sökknappen, medan andra ”browsar” först innan de 

ger upp. Då är det bra om det finns en sökknapp tillgänglig på den sida de befinner 

sig på, därför bör det finnas en sökknapp på alla sidor. Avancerad sökning ska 

användas sparsamt och det ska göras tydligt hur den söker och hur den används. 

Sökträffarna ska visas i en lista med de mest relevanta träffarna överst. Listan ska 

inte innehålla några dubbletter. Söksystemet bör även ta hänsyn till kvalitet, inte bara 

relevans.  

Webbadressdesign är en liten del i webbplatsdesign. Ett bra domännamn 

(webbadress) är en som är lätt att komma ihåg och stava till. Den ska vara kort och 

enkel, den ska använda sig av vanliga ord och endast gemena bokstäver, undvik även 

specialtecken i möjligaste mån och måste man använda skiljetecken, var konsekvent 

(Sundström, 2005). 

 

3.2.5. Interaktionsdesign 

En annan del i webbdesign och användarvänlighet är interaktionsdesign, det vill säga 

vad som händer (eller borde hända) när man klickar på olika knappar, menyer och 

fält (Söderström, 2010) och även samspelet mellan produkten och de människor som 

använder den (Ottersten & Berndtsson, 2002). Syftet med interaktionsdesign är att 

utforma ett gränssnitt som svarar mot användarnas bettende och uppfyller deras mål. 

Interaktionsdesign handlar även om att kunna formge det som inte syns, att formge 

dess beteende och att utforma produkten så att den kan ge användaren möjligheter 

att interagera med den (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Interaktionsdesign handlar om att utforma och hantera exempelvis formulär, 

webbapplikationer, behörighet, kakor, felhantering, nytt fönster, tidsstyrning och 
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hastighet (Sundström, 2005), men även att andra funktioner på sidan gör vad man 

förväntar sig att de ska göra. 

Formulär användes ursprungligen för att ta in information från användaren, 

men även för att styra program via webben genom så kallade webbapplikationer, mer 

om det under nästa rubrik. De upplevs ofta av användarna som besvärliga, de tar tid 

och är ofta krångliga. Formulär kräver också ofta privat information, vilket användare 

är försiktiga med att lämna ut. Formulär kan handla om olika undersökningar på 

internet, information för medlemskap på en webbsida, alternativ på en produkt vid e-

handel m.m. (Sundström, 2005). 

Webbapplikationer är ett formulär som används för att styra datorprogram. Det 

kan vara något så ”enkelt” som ett sökfält på en webbplats till mer komplicerade 

webbapplikationer som söktjänsten Google, beställa biljetter på SJ, e-post via 

Outlook osv. Webbapplikationer använder den informationen som användaren 

lämnar till att ”skapa” något, det kan vara en lista på tåg som går, vilken tid bussar 

passerar den hållplats man valt, en lista på sökresultat i relation till sökningen man 

gjorde och liknande, medan ett ”traditionellt” formulär innebär att användaren 

passivt lämnar ifrån sig informationen (Sundström, 2005). 

Behörighet är förmågan att skilja på olika användare. Sidor kan vara öppna för 

vem som helst eller enbart avgränsade till inloggade personer. Detta görs för att hålla 

koll på användarna och även kunna garantera deras sekretess. Är du inne på ditt 

konto i internetbanken vill du inte att någon annan ska kunna se och göra saker där 

efter dig. Det ska även förenkla för användaren, så att denne inte behöver fylla i sina 

adressuppgifter varje gång den handlar produkter på en webbsida (Sundström, 2005). 

Kakor (cookies) är ett litet minne som sparar information på användarens dator. 

Den kan användas för att skapa en session, men även för att kunna känna igen 

användaren när denne återvänder till webbsidan, till exempel vilken textstorlek 

denne föredrar. Eftersom kakor är ett viktigt verktyg för att kartlägga användarnas 

beteende på olika sidor, har det kommit att förknippas med ett integritetshot och 

vissa användare stänger av kakor helt. Samtidigt är kakor ett bra verktyg inom 

användarvänlighet, genom att kunna minnas användaren slipper sidan fråga samma 

sak om och om igen och kan på så sätt anpassa sidan till användaren. Ska man 

använda kakor är det viktigt att man berättar om de lämnas kvar på användarens 

dator eller inte (Sundström, 2005). 

Felhantering är en viktig del i att ta hand om användaren. Det kan vara ett 

allvarligt ögonblick i relationen, det kan allvarligt skada en webbsidas varumärke. De 

flesta webbplatser som överlag bryr sig mycket om användaren, glömmer bort denne 

i detta känsliga ögonblick. Felmeddelanden är ofta helt obegripliga och lämnar 

användaren förvirrad och ensam. Det är viktigt att formulera artiga och begripliga 

meddelanden som berättar vad som har gått fel och hur användaren (om möjligt) kan 

rätta till det (Sundström, 2005). 

Nytt fönster är något som kan förvirra användaren. Genom att länkar öppnas i 

nya fönster (eller som idag, i nya flikar) så görs det omöjligt för användaren att backa 

tillbaka och göra om eller välja en ny väg. Därför ska man om möjligt undvika att 
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öppna länkar i nya fönster utan hålla sig kvar i samma fönster genom hela webbsidan 

(Sundström, 2005). 

Tidsstyrning handlar om exempelvis omladdning av en sida, automatisk 

utloggning av användare, en e-handelssida som tar tillbaka produkten som 

reserverats när de inte är säkert att användaren tänker köpa den. Det är viktigt att 

kunna stänga av automatisk omladdning av sidor, annars kan det skapa problem för 

exempelvis synsvaga läsare som då lätt kan tappa bort sig i texten där de var 

(Sundström, 2005). 

Hastighet är en viktig och central del i användarens beteende. En seg webbsida är 

sällan tilltalande. Det ska helst inte ta mer är tio sekunder att börja använda sidan, 

den behöver dock inte vara färdigladdad, men inom tio sekunder ska där finnas något 

att interagera med. Viktiga delar av sidan ska lada först och förladda även sidor som 

användare sannolikt kommer att gå vidare till. Det gäller även att vara förberedd för 

extrema belastningar, så att sidan inte kraschar om den råkar ut för mer trafik än 

vanligt (Sundström, 2005). 

 

3.2.6.  Sammanfattning 

Enkelhet bör vara målet för all design. Ytterst få besöker webbsidor för att njuta av 

dess design. Det som är intressant är innehållet och framställningen av det. Det är 

också viktigt att sidorna fungerar på olika plattformar och finns tillgänglig för alla.  

Innehållet är det väsentliga för användarna, det är ofta själva anledningen till 

att de över huvud taget kopplar upp sig och det är det första de tittar och 

uppmärksammar på en ny sida. Hög kvalitet och seriöst innehåll är en av två 

avgörande faktorer för användarvänlighet. Kvalitet i användarnas ögon är att 

informationen svarar på frågor som ”vad är nyttan med det här” och ”hur löser den 

användarens problem”. Den andra är hur lätt det är att hitta rätt sida. 

Webbanvändare är målinriktade och ofta otåliga, så därför måste 

webbinnehållet vara sakligt och ge snabba svar och visa nyttan för användarna (Krug, 

2006). 

Det är lätt att tro att ny teknik kommer att lösa alla designproblem, men de 

stora designfrågorna kräver en mänsklig hand. En webbplats kan aldrig bli en bra 

helhet om man inte har ett enhetligt ansikte utåt och ingen sökmotor kan hitta sidor 

som saknar ordentliga och informativa rubriker och beskrivningar. 

Det krävs även att man designar navigationsstrukturen och inte låter slumpen 

styra. Webbplatsens struktur måste baseras på användare och kundernas behov, inte 

företagens interna tänkande. När fler sätter användaren i centrum och blir bättre på 

att skapa länkar som stöder navigationen och skriva bra rubriker som sökmotorer 

hittar kan vi hoppas att användarna kan lättare hitta på webben. Dagens användare 

anser att de oftast hamnar på fel sida, de förväntar sig att råka ut för problem och att 

tvingas spendera tid på irrelevanta sidor. När det så småningom blivit lättare att 

navigera på de bästa webbplatserna kommer användaren inte acceptera bristfällig 

navigering och irrelevanta sidor.  

Interaktionsdesign är när olika konventioner om vad som borde hända när man 

klickar på exempelvis webbsidans logotyp bryts. Konventionen är att du ska hamna 
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på startsidan om du klickar på logotypen, fungerar inte det eller om du hamnar på 

något annat ställe har den konventionen brutits och användaren blir med stor 

sannolikhet förvirrad. 

Dessa ovanstående teorier ligger till grund för en användarvänlig design av en 

webbplats. Med hjälp av dessa kan man se hur sidan kan förbättras och samtidigt ta 

hjälp av användare för att utifrån sett få in nya perspektiv och vinklar på webbplatsen. 
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3.3. Användarvänliga bibliotekswebbsidor 

Precis som för övrig webbdesign gäller samma principer vid webbdesign av en 

bibliotekshemsida (siddesign, innehållsdesign, webbplatsdesign och 

interaktionsdesign), men jag tänkte ändå ta upp ett par principer som är lite mer 

biblioteksorienterade. 

Bibliotekarier har en lång historia av att organisera och tillhandahålla 

information och är utbildade för olika söknings-, browsings- och 

indexeringsteknologier. Framåtblickande bibliotekarier förstår att deras kompetenser 

och expertis kan appliceras på nya arenor långt bortom bibliotekets väggar. 

Bibliotekariers bakgrund är väldigt användbar när det handlar om att arbeta med 

relationer mellan sidor och andra saker som gör en webbsida komplett (Morville & 

Rosenfeld, 2007). 

För att bibliotekarier ska kunna skapa användarcentrerade webbplatser så 

måste de förutom att förstå användarna (målgruppen) även vara medvetna om 

principerna om användarcentrerad design. Dessa principer lades fram 1985 av John 

D. Gould och används fortfarande idag (George, 2008): 

Den första principen handlar om att tidigt fokusera på användaren och deras 

uppgifter, samt fortsättningsvis under hela skapandeprocessen. Innan ens 

designprocessen börjar, ta redan på vad den tänkta målgruppen har för prioriteringar 

och behov (George, 2008). 

Den andra principen handlar om att tidigt i utvecklingen använda sig av 

utvärderingsmetoder för att observera, analysera och dokumentera användarnas 

utförande när de testar prototyper av webbplatsen under olika steg i utvecklingen av 

webbplatsen (George, 2008). 

Den tredje principen handlar om att man ska använda sig av en iterativ process, 

det vill säga, använda sig av en upprepande följd av design, test och omdesign. 

Används med fördel genom hela processen av designen (George, 2008). 

Även om man följer de teoretiska grunderna av användarvänlighet så är testning 

av riktiga användare viktiga. Detta för att hur noggrant man än anstränger sig för att 

göra en användbar produkt så kommer man inte att veta hur de faktiska användarna 

interagerar med sidan förrän man har testat och observerat deras beteende. George 

(2008) anser att användartester med hjälp av tänka högt-metoden är det bästa sättet 

att utvärdera en webbplats. Genom att använda dig av representativa användare och 

tänka högt protokoll kan man samla in material om hur de använder webbsidan. 

Schmidt & Etches (2012) anser att så länge testpersonen inte är en bibliotekarie så 

fungerar vilka personer som helst, om det inte är väldigt lätt att få tillgång till den 

representativa målgruppen. 

Det vanligaste beteende på webben är uppgiftsorienterat, det vill säga att 

användaren har ett behov av något eller söker efter en specifik sak eller information 

och använder webben för att möta det behovet eller lösa problemet. Schmidt & Etches 

(2012) nämner ett par olika grundfunktioner som bör inkluderas på en 

bibliotekswebbplats som ska vara uppgiftsorienterad: öppettider, lån, lokalisering, 

tjänster, lånetider och bibliotekskatalog. Det är viktigt att man får dessa grunder rätt 

för att sedan bygga vidare på en stadig grund. 
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Bibliotekskatalogen är det viktigaste på en bibliotekswebbplats. De flesta av 

användarna använder enbart katalogen. Katalogens kärna är att den är förståelig och 

otursam. Förståelig genom att användare av webben vill uppnå resultat genom sitt 

användande och för biblioteksanvändare betyder det att få tillgång till information. 

Det kan vara böcker, musik, film eller tidningsartiklar. Det är otursamt eftersom att 

bibliotekarier har väldigt lite kontroll över interaktionen och designen av katalogen. 

Det är svårt att veta vad användarna vill göra på webbplatserna (Schmidt & Etches, 

2012). 

Schmidt & Etches (2012) tar vidare upp ett par grundprinciper som man bör 

tänka på då man ska designa en webbsida: En bibliotekswebbsida ska vara så liten 

som möjligt men ändå uppfylla användarnas behov. Det underlättar för användarna 

att hitta det de söker och det blir mindre att underhålla för bibliotekets del. Precis 

som Krug (2006) skriver så skummar även biblioteksanvändare igenom text, man lär 

sig istället genom att uppnå resultat. Därför ska texten vara skriven så att den är lätt 

att skumma.  

Tillgänglighet är även en viktig faktor, det vill säga att göra webbplatsen 

tillgänglig för alla. En universal design är det bästa och kommer inte bara gynna de 

som använder adaptiv teknologi (funktionshindrade) för att söka och browsa, utan 

det kommer att gynna alla. En bibliotekswebbplats är ingen portal till övriga webben. 

Användarna av bibliotekswebbsidan behöver inte veta vädret eller hitta länkar till 

sökmotorer eller mejl, sådant är onödigt för användaren.  

Bibliotekswebbplatser ska vara användarcentrerade och inte gjorda för 

bibliotekarier, om man vill ha plats för bibliotekariecentrerad information, fundera 

på att skapa ett intranät och lägg den informationen där. Slutligen, om man tvivlar på 

att en funktion är nödvändig, strunta i den. Om funktionen inte tillhör de väsentliga 

så behöver den inte vara där. 

Madeleine Karlsson, Sandra Berg och Johanna Jansson (Karlsson, Berg & 

Jansson, 2013) har gjort en enkät med 50 studenter och frågat dessa vad som bör 

finnas på en bibliotekswebbsida. De kom fram till sex punkter som studenterna 

tycker var viktiga: Lättillgängliga funktioner, visuellt tilltalande, att vara 

konsekvent, relevant information, lättnavigerade webbsidor och fungera på alla 

enheter. Dessa punkter stämmer överens med vad Nielsen, Krug och Sundström 

också säger om användarvänlighet. 

Lättillgängliga funktioner: På en informationssökningssida, som 

bibliotekssidor ofta är, så är det funktionerna som gör sidan. Funktionerna på sidan 

ska vara lätta att komma åt och inte vara gömda. Sökfunktionen bör inte hamna i 

skymundan utan ska vara tydlig. Studenterna vill också veta vad de söker i, 

exempelvis om det är en databas, skolans register eller på webbsidan. Det är ibland så 

krångligt att de väljer att söka någon annanstans som till exempel Google Scholar 

eftersom det är ett bra exempel på tydlig och lättillgänglig sökfunktion med vettig 

relevansrakning och lätt att läsa av resultatlistan. 

Visuellt tilltalande: När Karlsson, Berg och Jansson under sin studie frågade 

studenterna om vad som gav dem mest förtroende svarade de alla flesta utseendet: 

språket, färgval, struktur och design, hur man navigerar och tydlig avsändare på 
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sidan var några delar i utseendet som spelade in på studenternas förtroende till sidan. 

Det ska helst inte finnas någon reklam eller onödiga undersidor. All information på 

sidan ska vara informativ och relevant.  

Enligt studenter var det som var mest oattraktivt på en webbsida var ett 

utgånget datum, alltså icke uppdaterad sida. Den ska även uppfylla ett syfte och ska 

vara enkel och ren, man ska även känna igen sig på alla enheter (dator, surfplatta, 

mobil osv.) och inte behöva lära sig en ”ny” sida bara för att man besöker sidan på en 

annan enhet.  

Att vara konsekvent: Denna punkt flyter lite grann ihop med att webbsidan ska 

vara visuellt tilltalande. Det är viktigt att en sida inte byter stil eller design utan att 

den håller sig konsekvent genom hela sidan och undersidor. På vissa webbplatser 

förändras ibland gränssnittet då man kommer djupare ned och då kan de förvirra. 

Det är viktigt att vara konsekvent hela vägen och att man alltid känner igen sig var 

man är. 

Relevant information: Studenter tycker inte om reklam, men ännu viktigare är 

det att undvika att irrelevant information tar upp för stor plats på startsidan, istället 

för att synliggöra det viktiga som exempelvis öppettider eller övriga funktioner. Som 

användare skummar man igenom webbsidan, men fokus ska ligga på startsidan, de 

vill inte behöva skumma igenom alla undersidor för att förstå webbsidan. De vill 

kunna få upp relevanta artiklar lätt, vilka som är mest sökta, kunna hitta den som de 

var inne på igår och även hitta tillbaka. Vad som är relevant information är inte vad 

den som publicerar på webbsidan vill visa upp utan vad användaren vill ha, 

exempelvis mest sökt eller klickat på sidan. Studenterna ville ha alla relevant och 

nödvändig information på startsidan. 

Lättnavigerade webbsidor: Som användare skummar man ofta igenom sidan 

snabbt vilket kan leda till att man navigerar fel, även dålig placering av menyer och 

namngivning av rubriker kan lätt leda till feltolkning. Det är viktigt att tänka på hur 

användaren läser av sidan och för att underlätta för denna kan man exempelvis samla 

informationen i olika ”boxar” på sidan, så blir det lättare att skumma igenom och ha 

något att hänga upp sig på. Det ska vara rätt information på rätt sida och den ska vara 

namngiven så att det inte finns utrymme för feltolkning. Studenterna ville även gärna 

ha brödsmulor (breadcrumbs) som visar tydligt var man är och hur långt ned i 

strukturen man befinner sig, så det är lätt att hitta tillbaka om man tappar bort sig. 

Det är en hårfin gräns mellan en enkel och användarvänlig webbsida till att det blir 

för rent och att ytorna inte används på rätt sätt. 

Fungera på alla enheter: Sista punkten tyckte studenterna att det var viktigt att 

webbsidan fungerar på alla enheter. Det ska inte spela roll vilken enhet man väljer att 

ha med sig, det ska vara lika enkelt att navigera, hitta rätt information och söka på en 

smartphone eller surfplattar som på en dator. 

Sammanfattningsvis så vill studenterna ha lättåtkomliga och tydliga funktioner, 

så tydligt att man ska kunna stiga upp mitt i natten och ändå kunna navigera rätt. 

Den ska vara visuellt tilltalande och inge förtroende. Webbsidan ska vara konsekvent 

i utseendet och inte exempelvis använda sig av flera olika typsnitt. Den mest 

relevanta informationen ska finnas på startsidan. Navigationen ska vara genomtänkt 
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och enkel att manövrera. Studenten ska kunna välja vilken enhet man vill använda sig 

av, det ska inte vara svårare eller omöjligt att använda sig av en surfplatta eller 

smartphone. En bibliotekswebbsida ska i sin helhet vara ett hjälpmedel och 

underlätta för studenten, istället för att krångla till det. 
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4. Bibblo.se 
I det här kapitlet kommer jag berätta mer om bakgrunden till Bibblo.se och därefter 

göra en beskrivning av hur hemsidan ser ut. 

 

4.1.  Bakgrund 

Bibblo.se är en webbplats där 47 bibliotek i Norrbotten (enheter, filialer och 

bokbussar) har gått ihop och skapat en gemensam webbsida och bibliotekskatalog. 

Dess motto är ”en gemensam portal för nyfikenhet, nytta och nöje”. Katalogen och 

webbsidan är skilda från varandra så Bibblo.se är inte en biblioteksportal i ordets 

rätta bemärkelse. Bibblo.se är det gemensamma ansiktet utåt för Biblioteken i 

Norrbotten och där ska det synliggöras de gemensamma tjänster och produkter som 

folkbiblioteken erbjuder, exempelvis sökfunktionen i katalogen, e-tjänster, lästips och 

evenemang samt ingångar till olika sociala medier. 

År 2007 kom den första versionen av Bibblo.se upp på webben. I början hade 

biblioteken länkar till sina respektive lokalsidor (integrerade på 

kommunwebbsidorna). Därefter bestämde bibliotekscheferna år 2009 att alla 

folkbibliotek i Norrbotten skulle finnas där och hösten 2010 fanns alla bibliotek, 

filialer och bokbussar på plats. I januari 2013 invigdes Biblioteken i Norrbotten med 

bland annat ett gemensamt biblioteksdatasystem och lånekort (låna här och lämna 

där). 

Sedan början på 2012 finns det en redaktion för Bibblo.se: En halvtidsanställd 

huvudredaktör som bekostas av Länsbiblioteket. Övrig personal i redaktionen är tre 

personer från folkbiblioteken (idag november, 2013, ifrån Kalix, Luleå och Piteå) som 

har tilldelats ungefär 9 timmar/vecka. Redaktionsmöten hålls var tredje vecka under 

en heldag. En person (från Luleå) ansvarar för teknisk support under 8 timmar/vecka. 

Dessa fyra anställda bekostas av sina respektive hembibliotek. Det finns även 

lokalredaktörer som idag är 17 stycken varav tre även finns i redaktionen. Dessa 

ansvarar för att uppdatera lokala sidan och Aktuellt. Slutligen arbetar även 13 

bibliotekarier med ”Bibblo tipsar”, där de tipsar om böcker, musik och liknande med 

anknytning till Norrbotten. 

Bibblo.se är uppbyggd av personal inom samarbetet och de håller just nu på 

med en upphandlingsprocess. Det är i dagsläget en BETA-sida byggt i open-

sourceprogrammet Joomla. Genom upphandlingsprocessen ska de ersätta Joomla 

och därefter skapa en helt ny sida. De hade en portalleverantör förra året men de fick 

säga upp det avtalet på grund av att de inte uppfyllde de ställda kraven. Av 

anledningen att Bibblo.se inte är en biblioteksportal (enligt ansvariga på Bibblo.se) så 

saknar den en del funktioner som är vanliga på webben, exempelvis integrerad 

bibliotekskatalog. Under 2013 har den största arbetsinsatsen varit att bygga en ny 

webbplats och överföra material, vilket blev klart i april 2013. Anledningen till detta 

var att Joomla uppgraderade sitt gränssnitt så det inte var kompatibelt med 

utseendet på den föregående webbplatsen. I september 2013 startade om- och 

tillbyggnad som beräknas bli klar i november 2014, där en portal är planerad att 

integrera bibliotekskatalogen med Bibblo.se. 
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Användningen av Bibblo.se har ökat stadigt sedan starten 2007. Bara under 

halvårsrapporterna 2011, 2012 och 2013 kan man se en rejäl ökning och även för 

helårstatistiken under 2011 och 2012. Här nedan är statistiken för antal besökare 

under de första sex månaderna i respektive år (helårsstatistiken för 2011 och 2012 

inom parantes): 

 

2011: 74 917 (161 372) 

2012: 93 223 (198 351) 

2013: 123 735 

 

 
Tabell 1. Halvårsstatistiken för 2011, 2012 och 2013. 

 

 
Tabell 2. Helårstatistik för 2011 och 2012. 

 

Antal unika besökare var 72 548 under 2011 och 92 010 under 2012 och de 

tillbringade i snitt 2 minuter på sidan och besökte i snitt 2,5 till 3 sidor per besök. 

Under både 2011 och 2012 var det ungefär 42-43 % nya besökare på sidan (2011: 

41,97 % och 2012: 42,69 %). 
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Under september månad 2012 hade Bibblo.se 11 061 besök och under samma 

månad 2013 hade de 22 996 besök. De tio mest använda sidorna på Bibblo.se var 

under samma månad 2013 dessa (gäller inte bibliotekskatalogen): 

 
1. Bibblo.se’s förstasida 34,54 %  

2. Förteckning biblioteken 12,50 %  

3. E-böcker 9,7 %  

4. Luleå 4,1 %  

5. Piteå 2,9 %  

6. Boden 2,52 %  

7. Tips & inspiration 2,3 %  

8. Kiruna 2,04 %  

9. Kalix 1,03 %  

10. Gällivare 0,96 %  

 

 
 

 

Det är flest besök på förstasidan och det är där redaktionen ska ägna merparten av 

sitt arbete. Det står även i deras direktiv och tydliggörs i statistiken. På startsidan ska 

de visa sin verksamhet genom Aktuellt och berätta om Bibblo.se via artiklar och 

kampanjer. De ska även sprida läslust via inspirationstipsen. 
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4.2.  Beskrivning av Bibblo.se 

Jag kommer att testa användarvänligheten på webbplatsen i sin helhet och ha i 

åtanke att katalogen är en separat sida. 

 

 
Bild 1. Startsidan på Bibblo.se (Hämtad den 11 november 2013) 

 

Startsidan på Bibblo.se består av en logotyp i det övre vänstra hörnet (texten 

Bibblo.se i vitt mot gulorange bakgrund). Den globala menyn är placerad högst upp 

och består tillsammans med logotypen (som är en länk till startsidan) av: Kontakt, 

Bibliotekskatalog, Mitt konto och Våra tjänster. Längst upp till höger finns även en 

sökruta där du kan söka i hemsidan. Den lokala menyn (huvudmenyn) är placerad 

som en rullgardin under den globala menyn (se bild nedan) och finns enbart på de 

flikar som tillhör Bibblo.se. Kontakt och Våra tjänster hör till bibblo.se medan 

Bibliotekskatalog och Mitt konto hör till Bibblo.se’s bibliotekskatalog. 

 

 
Bild 2. Rullgardinsmenyn 
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Startsidan innehåller vidare en eller flera artiklar som är aktuella. Under detta ser 

man även att Bibblo.se tipsar om böcker och till höger finns det ett område för 

aktuella händelser på biblioteken i Norrbotten. Skrollar man nedanför vecket så finns 

det ett par tips på olika relaterade länkar och en ”Följ oss”-bild där man kan på olika 

ställen följa biblioteken i Norrbotten. Det finns även tre ikoner som symboliserar 

Facebook, Google och Twitter och klickar man på dessa kan man på olika sätt länka 

till Bibblo.se. 

Går man sedan vidare till Kontakt så kommer man till en samlingssida där alla 

47 medverkande bibliotek står listade. Till höger finns det en ikon där det 

står ”Låneregler”, klickar man där så får man läsa om de låneregler som finns. På den 

sidan går det även att ändra språk till engelska, via en flagga högst upp till vänster. 

Bredvid flaggan finns även en ikon för teckenspråk som leder till en video längst ned 

på sidan som visar lånereglerna på film.  

Klickar man vidare på ett av de länkade biblioteken kommer man till en sida 

som ser likadan ut för alla bibliotek. Högst upp finns det två flikar som heter 

Kontakta oss och Våra tjänster (se bild 4 i bilaga 1). Under det så står öppettiderna 

för biblioteket och till höger finns det lite information om biblioteket och 

telefonnummer/mejl till det. Längst ut till höger kan man precis som på startsidan se 

vad som är aktuellt just nu för just det biblioteket. Om du går in på fliken Kontakta 

oss så får du mer information om personalen som jobbar på biblioteket och deras 

kontaktuppgifter. På Våra tjänster står det om olika tjänster som just det biblioteket 

erbjuder. Det är lite olika hur utförligt det står på dessa två flikar beroende på vilket 

bibliotek man klickar på. 

Under Våra tjänster finns fem länkar listade (sju i rullgardinsmenyn) och dessa 

är: E-böcker, Evenemang, Låneregler, Norrbottenslitteratur, Polarbibblo.se, 

Reportage och Tips och inspiration. På länken E-böcker står det kort information om 

e-böcker och e-ljudböcker och länkar direkt till e-bokshemsidan samt till 

bibliotekskatalogen. Det finns även två stycken tips, en på en e-bok och en på en e-

ljudbok samt en länk till Norrbottenslitteratur. På länken Evenemang kan man läsa 

om och söka efter information om olika evenemang, både kommande och föregående, 

den ser lite annorlunda ut än övriga webbplatsen (se bild 5 i bilaga 1). På länken 

Låneregler kommer du till samma sida som jag beskrev ovan (via Kontakt). På 

länkarna Norrbottenslitteratur och Polarbibblo.se kommer du till en andra sida som 

inte direkt tillhör bibblo.se (och därför beskrivs den inte närmare). På fliken 

Reportage kan man läsa om de reportage och artiklar som är upplagda på Bibblo.se. 

På fliken Tips och inspiration står det om de böcker som Bibblo.se tipsar om just nu, 

men det finns även ett arkiv där det går att läsa om alla boktips. 

Förflyttar man sig sedan till fliken Bibliotekskatalogen hamnar man på en ny 

sida. Det finns fortfarande en logotyp till vänster, men den ser annorlunda ut än den 

som finns på Bibblo.se. Under logotypen finns det språkval mellan svenska och 

engelska och på samma rad till höger kan man även logga in till sitt konto. Den 

globala menyn ligger nu till vänster med tillhörande underrubriker. Den består av 

Sök, Aktuellt, Mig & Mitt och Biblioteken. Du kan även gå till mobilversionen (längst 
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ned på sidan) och även se vilket bibliotekssystem som Bibblo.se använder (länken 

MicroMarc 3 är kopplad till MicroMarc’s webbplats). 

 

 
Bild 3. Bibliotekskatalogen (Hämtad den 11 november 2013) 

 

Under fliken Sök kan man söka genom enkel sökning och utökad sökning. På länken 

e-böcker kommer man tillbaka till sidan om E-böcker på bibblo.se.  

Klickar man på fliken Aktuellt ser man vilka böcker som är mest utlånade och 

kan även se vilka deckare, romare, DVD-filmer och mp3-böcker som är nya. Du kan 

även se vilka böcker så nyligen lånades ut och nyligen återlämnades. 

På Mig och Mitt kan du logga in på ditt konto och se dina registrerade uppgifter. 

Du kan spara och titta på sparade böcker. Du kan även registrera dig som ny 

låntagare och även få en ny kod om du glömt din gamla. Om du loggar in så ser du 

även dina lån, dina reservationer, din komihåglista och dina sparade sökningar. 

Avslutningsvis så kommer man tillbaka till kontaktsidan på Bibblo.se om man 

klickar på fliken Biblioteken. 
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5. Resultat av Användartester 
 

5.1. Testet 
Testet gjordes på sex personer med olika egenskaper och de genomfördes under en 

vecka i slutet av november 2013. Testdeltagarna fick börja med att fylla i en 

användarprofil, där de fick svara på några generella frågor, exempelvis ålder, yrke, 

biblioteksanvändning, dataanvändning m.m. (se bilaga 3). Därefter presenterades 

detaljer kring testet och deltagarna fick ett antal uppgifter att lösa och medan de löste 

dessa ombads de att ”tänka högt”. Dessa uppgifter var utformade efter teorier inom 

användarvänlighet och webbplatsen egna funktioner och tjänster. Dessa uppgifter 

täckte in alla delar inom användarvänlighet (siddesign, innehållsdesign, 

webbplatsdesign och interaktionsdesign), ibland en av dessa och ibland fler av dessa 

beroende på hur testpersonen gick tillväga. Testet tog 30-60 minuter och efteråt 

följdes det av en intervju med uppföljande frågor. Dessa uppgifter utformades för att 

kunna understödja teorin och (eventuellt) motbevisa den. 

I det här kapitlet kommer jag redogöra för resultatet av testerna som har gjorts. 

Jag börjar med att visa svaren från användarprofilerna och därefter går jag igenom 

testuppgifterna en efter en och berättar hur deltagarna gick tillväga när de löste de 

olika uppgifterna. Sedan kommer jag berätta om vilka svar jag fick på 

intervjufrågorna som följdes upp efter testet.  

 

5.2. Användarprofil 

Testdeltagare #1: 23-årig student som använder internet i snitt 12 timmar per vecka 

och då använder denne webbtjänster som till exempel Google, 

universitetsbibliotekets hemsida, mail, internetbanken m.m. Dessa används flera 

gånger i veckan, i regel dagligen. Deltagaren har varit inne på Bibblo.se förut och 

besöker det fysiska biblioteket (ortsoberoende) flera gånger i månaden. 

Testdeltagare #2: 32-årigt butiksbiträde som använder internet i snitt 28 

timmar per vecka och använder webbtjänster som exempelvis Gmail, Facebook, 

Instagram, YouTube, webb-tv av olika slag, bloggar, Google m.m. Dessa tjänster 

används i regel dagligen, eller åtminstone flera gånger i veckan. Deltagaren har varit 

inne på Bibblo.se förut för länge sedan och då innan den såg ut som den gör i 

dagsläget. Deltagarens besök på bibliotek går i vågor, ibland mer och ibland mindre 

ofta, men i snitt besöker denne biblioteket flera gånger i månaden. 

Testdeltagare #3: 59-årig hotellvärdinna som inte använder internet alls och 

därmed inga webbaserade internettjänster. Deltagaren har inte varit inne på 

Bibblo.se förut och besöker biblioteket i snitt en till två gånger per år. 

Testdeltagare #4: 55-årig barnskötare som i snitt använder internet 10 timmar i 

veckan och använder då webbtjänster som till exempel Hotmail, Swedbank, 

Expressen, Facebook m.m. Dessa tjänster används flera gånger i veckan. Deltagaren 

har varit inne på Bibblo.se förut och besöker det fysiska biblioteket en gång i veckan. 

Testdeltagare #5: 24-årig undersköterska/skidlärare som använder internet i 

snitt 18 timmar per vecka och då använder webbtjänster som exempelvis Facebook, 

webb-tv, Hotmail, Instagram, YouTube, Aftonbladet m.m. Dessa tjänster används 
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dagligen eller flera gånger i veckan. Deltagaren har varit inne på bibblo.se en gång 

tidigare och besöker biblioteket en gång per år. 

Testdeltagare #6: 26-årig student som använder internet cirka 21 timmar per 

vecka och då använder webbtjänster så som Facebook, Google, bloggar, 

Västerbottenskuriren, Aftonbladet m.m. Dessa används dagligen eller åtminstone 

flera gånger i veckan. Deltagaren har varit inne på bibblo.se förut och besöker det 

fysiska biblioteket i snitt en gång i månaden. 

 

5.3. Testuppgifter/Tasks 

1. Titta på startsidan. Vad är ditt första intryck av Bibblo.se? 

Deltagare 1 beskriver sidans innehåll, exempelvis att det finns tips, aktuellt och 

aktiviteter, utställningar, länkar till olika andra intressanta webbsidor, det finns sätt 

att följa dem på olika sociala medier m.m. Deltagaren beskriver även att det går att 

söka i bibliotekskatalogen, kontakta de olika biblioteken och att det finns övriga 

tjänster. 

Deltagare 2 tycker att sidan ser bra och tydlig ut. Desamma tycker deltagare 4 

som första intryck. Deltagare 3 anser att det står lite av varje på webbsidan. Det är en 

aktuell kampanj och att bibblo.se tipsar om olika böcker. Deltagaren beskriver även 

att det finns ett antal aktuella aktiviteter runtom i Norrbotten. Deltagare 5 tycker att 

sidan är informativ och enkel. Den är lite tråkig, inga krusiduller. 

Deltagare 6 tycker att sidan är ren med rena färger och enkelt. Deltagaren är lite 

osäker på vad de centrala artiklarna på sidan är, om det är händelser eller böcker. 

Sedan tycker deltagaren att det är väldigt stor geografisk räckvidd på aktiviteterna 

under Aktuellt och är osäker på hur långt det sträcker sig. Den globala menyn känns 

relevant och enkelt. Sidan känns ganska uppstrukturerad och välgjord. 

 

2. Du vill veta när Stadsbiblioteket i Piteå har öppet på fredagar. Leta 

reda på deras öppettider. 

Deltagare 1 går direkt in på Kontakt och letar reda på Piteå i rullgardinsmenyn och 

klickar. Där hittar man direkt öppettiderna. Deltagare 2 gör likadant. Deltagare 3 

letar igenom de olika flikarna i den globala menyn, men går sedan in på Kontakt och 

Piteå. Deltagare 4, deltagare 5 och deltagare 6 gör likadant som de övriga deltagna. 

 

3. Gå tillbaka till startsidan. 

Deltagare 1 och deltagare 2 klickar utan tvekan på logotypen för att gå tillbaka till 

startsidan. Deltagare 6 gör likadant som deltagare 1 och deltagare 2, men påpekar att 

man även kan använda bakåt-knappen. Deltagare 3, deltagare 4 och deltagare 5 är 

inte säker på hur man gör för att gå tillbaka, de funderar lite och klickar sedan efter 

viss tvekan sedan på logotypen. 

 

4. Leta reda på evenemangssidan och se vilka evenemang som finns 

under nästa vecka? Vad händer i Piteå? 

Deltagare 1 söker igenom den globala menyn och går in på Våra tjänster och ser 

sedan i rullgardinsmenyn Evenemang och klickar där. Sedan sorterar deltagaren 
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evenemangen efter bibliotek och väljer Piteå stadsbibliotek och ser då vilka 

evenemang som är aktuella på Piteå stadsbibliotek.  

Deltagare 2 går tillbaka till Kontakt och Piteå och ser att det finns en flik för 

Aktuellt på högersidan. Sedan klickar deltagaren in på visa hela kalendern och ser de 

evenemang som händer under denna vecka och nästkommande veckor. Deltagare 6 

gör likadant som deltagare 2. 

Deltagare 3 går till Våra tjänster och sedan Evenemang. Deltagaren söker runt 

lite på sidan och ser sedan länken Nästa vecka och läser upp de olika aktiviteter som 

händer i Piteå. Deltagare 4 letar runt lite och gör sedan likadant som deltagare 3. 

Deltagare 5 testar först Kontakt och Piteå, men går sedan till bibliotekskatalogen och 

söker där, men inser att det är böcker så deltagaren går tillbaka till Bibblo.se och 

hittar evenemangen under Våra tjänster, sedan sorterar deltagaren efter bibliotek 

och ser vilka evenemang som är aktuella under nästa vecka. 

 

5. Du är intresserad av att veta om Dan Browns senaste roman från 

2013 finns inne på Piteå stadsbibliotek. Leta reda på boken. 

Deltagare 1 söker först i den sökruta som finns på startsidan av Bibblo.se, men inser 

då denne inte får någon träff att sökningen ska göras i bibliotekskatalogen. 

Deltagaren klickar på bibliotekskatalogen och skriver i enkel sökning in ”Dan Brown” 

och får därefter upp ett antal träffar. Därefter söker deltagaren igenom sidorna tills 

denne hittar rätt bok, i detta fall på sidan 5. Deltagaren klickar på boktitel och under 

sammanfattningen finns det en box där det står vilka bibliotek den finns på. 

Deltagaren sökte fram den engelska versionen av Dan Browns bok Inferno från 2013 

och den finns inte på Piteå stadsbibliotek. 

Deltagare 2 söker precis som deltagare 1 först i den sökruta som finns på 

startsidan av Bibblo.se och får då inga träffar, inser sedan att det är i 

bibliotekskatalogen man ska söka, så denne går in där och söker på ”Dan Brown” i 

enkel sökning och får upp ett antal träffar. Ändrar därefter sortering efter år och såg 

att boken heter ”Inferno”, men hittar inte den fysiska boken så deltagaren gjorde om 

sökningen och sökte på ”Inferno” för att hitta det fysiska exemplaret. Sedan gick 

deltagaren in på titeln och funderade en stund hur man ser var boken finns inne, 

scrollar sedan ned och ser att det står längre ned på sidan. Deltagaren sökte upp den 

engelska versionen av boken som inte finns inne på Piteå stadsbibliotek. 

Deltagare 3 går in på bibliotekskatalogen och klickar sedan på Nya romaner och 

klickar fram ett par sidor, men ser inget. Sedan går deltagaren in på Mest populära 

och går ett par sidor fram, utan resultat. Då går deltagaren tillbaka till startsidan och 

gör en enkel sökning på ”Dan Brown”. Sedan avgränsar deltagaren sin sökning till 

bara böcker. Därefter skriver deltagaren in 2013 bredvid ”Dan Brown” och får på så 

sätt upp den svenska versionen av boken. Deltagaren klickar på titeln och scrollar 

efter lite funderande ner och ser de olika biblioteken. Denne klickar fram några sidor 

och ser att den finns på Piteå stadsbibliotek, dock utlånad. 

Deltagare 4 går direkt till bibliotekskatalogen och skriver sedan in ”Dan 

Browns”, klickar på radioknappen ”författare” och sedan på sök. Då upptäcker 

deltagaren att ett extra ”s” har smugit sig in och ändrar då till ”Dan Brown” 
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genom ”menade du…?”. Sedan provar deltagaren att skriva in årtalet bredvid 

författarens namn och får ingen träff eftersom radioknappen författare är märkt. 

Deltagaren går sedan till utökad sökning och skriver in författare och årtal. Då får 

deltagaren upp ett antal träffar och hittar boken. Sedan går deltagaren in på titeln och 

scrollar ned för att se om den finns inne på Piteå stadsbibliotek. Deltagaren hittar den 

svenska versionen av boken som finns på Piteå stadsbiblioteket, men den är utlånad 

just nu. 

Deltagare 5 går till katalogen och gör en sökning på ”Dan Browns” och klickar i 

radioknappen författare och sedan sök. Då upptäcker deltagare precis som deltagare 

4 att ett extra ”s” smugit sig in, men det ändrar deltagaren lätt genom ”menade du…?”. 

Deltagaren söker dock efter ljudupptagning på CD (av misstag) och får inte upp några 

böcker, så då går deltagaren in på Nya romaner, men ser inget där heller. Sedan går 

deltagaren tillbaka till sök och ser då att man kan avgränsa sökningen och ändrar 

materialtypen till Bok och småtryck och biblioteken till Piteå Kommun och söker 

igen på ”Dan Brown”. Där ser deltagaren boken och går in och tittar om boken finns 

på Piteå stadsbibliotek, vilket den gör, men den är utlånad. 

Deltagare 6 börjar med att gå in på Kontakt och Piteå, men går sedan in på 

bibliotekskatalogen och gör en enkel sökning på ”Dan Brown” och klickar sedan i 

radioknapp för författare. Deltagaren tycker sedan att denne får för många träffar och 

gör då en utökad sökning på författare och år och får då upp boken. Deltagaren sökte 

fram den svenska versionen av boken och den finns inne på Piteå stadsbibliotek. 

 

6. Just när du sökt efter Dan Browns roman, kommer du ihåg att 

Bibblo.se tipsar om böcker. Hitta till tipsen och ta fram en av 

böckerna i bibliotekskatalogen. Finns den att låna inom Piteå 

Kommun? 

Deltagare 1 uppmärksammar här att bibliotekskatalogen hamnar i en annan flik och 

går tillbaka till Bibblo.se och dess startsida, där denne scrollar ner till tipsen och 

länken fler boktips. Deltagaren väljer ”Skrock och skrömt: folktro om spöken och 

övernaturliga väsen i Luleåtrakten” och går sedan in på Finns boken att låna på ditt 

bibliotek? under recensionen av boken. Därefter klickar deltagaren på titeln av boken 

och tittar vilka bibliotek den finns tillgänglig på, den finns inte på något bibliotek i 

Piteå Kommun. 

Deltagare 2 ser direkt att bibliotekskatalogen hamnar i en annan flik och klickar 

så lätt tillbaka till startsidan på Bibblo.se och ser tipsen där. Deltagaren väljer en av 

de tre böckerna som visas där, deltagaren klickar sedan in sig på tipset och ser länken 

Finns boken att låna på ditt bibliotek? och hamnar då åter i bibliotekskatalogen där 

deltagaren går in på boken och ser längst ned på sidan att den går att låna i Piteå 

kommun. Deltagare 5 och deltagare 6 gör likadant som deltagare 2. 

Deltagare 3 inser inte först att bibliotekskatalogen är i en annan flik, men ser 

det ganska snart när det inte går att backa längre bakåt. Deltagaren går tillbaka till 

startsidan på Bibblo.se och väljer där en av böckerna som det tipsas om. Sedan 

klickar denne på Finns boken att låna på biblioteket? och klickar in på titeln och ser 

att den finns att låna inom Piteå Kommun. 
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Deltagare 4 går tillbaka till Bibblo.se och går sedan på Tips och inspiration under 

Våra tjänster och väljer sedan en av böckerna där (”En förgiftad man” av Peter 

Robinson) och klickar in på den recensionen via läs mer. Sedan provar deltagaren att 

klicka på sökrutan, men inget händer. Sedan scrollar deltagaren ned och ser länken 

Finns boken att låna på biblioteket? och klickar in sig på boken och ser att den finns 

att låna i Piteå Kommun. 

 

7. Du vill reservera boken till Piteå Stadsbibliotek. (Dina 

inloggningsuppgifter är 901002**** och pinkod ****) 

Deltagare 1 loggar in högst upp till höger på sidan och klickar därefter på reservera, 

där man sedan väljer ett hämtbibliotek och slutför sedan reservationen. Deltagare 6 

gör likadant. 

Deltagare 2 klickar på reservera högst uppe i högra hörnet och loggar därefter in. 

Därefter väljer deltagaren hämtbibliotek och slutför reservationen. Deltagare 3, 

deltagare 4 och deltagare 5 gör efter lite sökande och funderande likadant som 

deltagare 2. 

 

8. Sök reda på Mons Kallentofts nyaste roman ”Vindsjälar”. Är den 

tillgänglig inom Älvsbyns kommun? 

Deltagare 1 går tillbaka till Sök och gör en enkel sökning på ”vindsjälar” och klickar 

därefter på titeln och ser då att den inte finns tillgänglig i Älvsbyns kommun. 

Deltagare 2 gör likadant och även deltagare 3 gör likadant, men funderar lite längre 

på hur denne ska göra. 

Deltagare 4 gör en enkel sökning i katalogen och klickar i radioknapp titel och 

söker. Det kommer upp ett error meddelande, men deltagaren gör om sökningen och 

då fungerar det. Sedan går deltagaren in på boken och ser att den inte finns tillgänglig 

i Älvsbyns kommun, men är under inköp. 

Deltagare 5 gör en enkel sökning och väljer Älvsbyns kommun i listan med 

bibliotek och skriver därefter in ”vindsjälar” och trycker på radioknappen för titel. 

Där hittar deltagaren boken och ser att den är under inköp i Älvsbyns kommun. 

Deltagare 6 gör en utökad sökning på titel ”vindsjälar” och får då upp boken. 

Sedan går deltagaren in på titeln och ser att den är under inköp i Älvsbyns kommun. 

 

9. Du vill ta reda på om någon av Kallentofts tidigare romaner finns 

att låna som e-bok. Leta reda på e-boken ”Vattenänglar” från 2012. 

Deltagare 1 gör en enkel sökning på ”vattenänglar” och får den boken som första träff, 

denne klickar in på titeln och ser att det finns en webbadress för åtkomst av boken. 

Deltagare 2 gör på samma sätt, men är osäker på vad som menas med elektronisk 

resurs. Deltagare 3 gör likadant som deltagare 1 och ser sedan genom att föra musen 

över symbolerna på högersidan att det är en e-bok. 

Deltagare 4 går direkt in på fliken E-böcker och söker i deras e-bokskatalog Elib 

efter ”vattenänglar” och ser att den finns att låna. Deltagare 5 gör likadant som 

deltagare 4. 
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Deltagare 6 gör en enkel sökning på ”kallentoft” och får en del träffar och gör 

sedan om sökningen och söker då på ”vattenänglar” och får då upp boken och ser att 

den finns att låna som e-bok genom att föra musen över symbolerna på högersidan. 

 

10. Du vill låna en bok, men först vill du veta bibliotekens 

låneregler. Leta fram dessa. 

Deltagare 1 går direkt tillbaka till Bibblo.se och går tillbaka till Våra tjänster och 

hittar Låneregler precis vid Evenemang. Deltagaren klickar där och ser alla 

låneregler för de olika biblioteken. Deltagare 3 gör likadant som deltagare 1. 

Deltagare 2 klickar på fliken Bibliotek i bibliotekskatalogen och kommer tillbaka 

till Bibblo.se. Därefter går denne in på Våra tjänster och fliken Låneregler. Deltagare 

4 gör likadant som deltagare 2. 

Deltagare 5 går först in på Kontakt och Piteå och sedan Våra tjänster och 

Tillgänglighet. Deltagaren upptäcker att detta inte är rätt och söker då igenom 

flikarna i den globala menyn och ser därefter Låneregler under fliken Våra tjänster. 

Deltagare 6 testar först Nya låntagare, men går sedan via Kontakt tillbaka till 

Bibblo.se och hittar fliken Låneregler under Våra tjänster. 

 

11. Du vill veta om det går att boka grupprum på Piteå stadsbibliotek. 

Hur går du tillväga för att hitta informationen? 

Deltagare 1 går tillbaka till startsidan och söker igenom informationen på startsidan 

och flikarna i den globala menyn. Går in på Kontakt och Piteå, hittar inget, försöker 

med att klicka på de olika länkarna under fliken Våra tjänster och går sedan tillbaka 

till startsidan och testar Bibblan svarar på startsidan. Deltagaren fortsätter att söka 

runt men utan resultat och ger slutligen upp efter ett par minuters sökande. 

Deltagare 2 går utan tvekan in på Kontakt och Piteå, denne är nära att ångra sig 

och gå tillbaka men ser då fliken Våra tjänster under rubriken Piteå. Deltagaren 

klickar in sig där och ser att det går att låna grupprum på Piteå Stadsbibliotek. 

Deltagare 3 och deltagare 5 gör likadant. 

Deltagare 4 söker runt lite och går först in på Våra tjänster, sedan Låneregler, 

men hittar ingen relevant information. Funderar lite och klickar sig sedan in på 

Kontakt och Piteå efter lite sökande och hittar där Våra tjänster och där finns det 

information om att boka grupprum. 

Deltagare 6 söker runt lite på sidan, kollar under Våra tjänster och går till 

bibliotekskatalogen och kikar, men ser inget relevant, så går tillbaka till Bibblo.se och 

kollar på Mitt konto och även Evenemang och sedan testar deltagaren Kontakt och 

Piteå, men hittar inget, så slutligen söker deltagaren på ”grupprum Piteå” i sökrutan 

till höger och hittar till informationen. 

 

12. Innan du lämnar Bibblo.se skulle du vilja följa dem på Facebook. 

Var finner du länken till Facebook? 

Deltagare 1 går direkt tillbaka till startsidan på Bibblo.se och scrollar längst ned på 

sidan till länken ”följ oss” och där kan man följa de olika biblioteken eller Biblioteken 

i Norrbotten. Deltagare 3, deltagare 5 och deltagare 6 gör likadant. 
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Deltagare 2 går tillbaka till startsidan och ser en ikon till Facebook längst ned. 

Den vill deltagaren använda för att följa, men den leder i själva verket till delning av 

sidan (Bibblo.se) på Facebook. Deltagare 4 gör likadant. 

 

5.4. Intervjufrågor 

Allmänt 

 Vad var lättast eller bäst med att använda bibblo.se och 

bibliotekskatalogen? 

Deltagare 1 tycker att det lättaste var att bibliotekskatalogen var separat och det var 

lätt att söka efter böcker om du har författarens namn eller titeln. Denne tyckte även 

att det var lätt att se var boken fanns och att reservera boken. 

Deltagare 2 tycker att sidan var lättanvänd och att det var lätt att söka efter olika 

böcker och liknande, lätt att se om de olika böckerna fanns inne. Deltagare 3 tycker 

likadant även om det tog lite tid eftersom denne är ovan. Deltagare 4 tycker också 

likadant som deltagare 2. Deltagare 5 anser att huvudrubrikerna var bäst eftersom de 

var tydliga och inte så många, så de var lätta att blicka över. Deltagare 6 anser att det 

som var bäst var att under Kontakt hittade man lätt alla bibliotek och det var lätt att 

få överblick. 

 

 Vad var svårast eller sämst med att använda bibblo.se? 

Deltagare 1 tycker att hitta grupprummen var det svåraste med webbsidan, denne 

tycker att det var väl undangömt och det var svårt att veta om länkarna på Piteås 

lokala sida gick att klicka på. Deltagare 6 hade också problem med att hitta 

grupprummen och var tvungen att söka efter det. Deltagare 2 anser inte att det var 

något som var särskilt svårt, när man fick sitta och testa så hittade man det man 

letade efter. Deltagare 3 tycker att det vara svårast att veta var denne skulle klicka för 

att få upp mer information om böckerna och vad det var för typ av bok. Deltagare 4 

tycker att det var svårt att söka i katalogen när man bara hade författarens namn, 

men med träning så går det lättare. Deltagare 5 tycker att det svåraste var att det kom 

upp många nya fönster när man klickade runt så att det var svårt att veta vilket man 

skulle utgå ifrån.  

 

 Är det någon tjänst eller funktion som du tycker saknas på 

webbsidan? 

Ingen av deltagarna tycker att det saknas något speciellt. Allt de ville ha fanns på 

hemsidan. 

 

 Upplevde du att det var något på webbsidan som kändes onödigt? 

Deltagare 1 tycker inte att det var något som var onödigt. Webbsidan kändes 

informativ och hade relevant information. Deltagare 2 tycker likadant och tycker det 

är bra att det inte finns någon reklam eller animeringar eller annat som tar energi och 

uppmärksamhet. Deltagare 3, deltagare 4, deltagare 5 och deltagare 6 tycker inte 

heller att det var något onödigt på webbsidan. 
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 Övriga kommentarer eller åsikter? 

Deltagare 2 trycker återigen på färgsättningen och att det är bra att man kan förfina 

sin sökning genom att välja bibliotek eller materialtyp om man vill. Deltagare 4 tycker 

att det är bra att det finns kontaktuppgifter för om man vill kontakta en viss person, 

men tycker även att det skulle finnas bild bredvid kontaktinformationen, eftersom 

man kanske känner igen en person till utseendet men har glömt namnet. Deltagare 5 

tycker att det är bra att de har samlat att bibliotek i Norrbotten på en sida, så man 

slipper gå mellan flera olika bibliotekswebbsidor. 

Deltagare 6 tycker att det borde finnas någon typ av frågor och svar så man lätt 

kan hitta viktig information lätt och att det skulle finnas kartor under de lokala 

bibliotekens sidor så att man lätt kan hitta i det fysiska biblioteket. Deltagaren tycker 

även att om man är inloggad på bibblo.se så borde man vara det när man trycker på 

Mitt konto, men går man in där så säger sidan att man ska logga in igen, fast man 

redan är inloggad. 

 

Siddesign 

 Vad tycker du om webbsidans design (Layout, placering av bilder, 

rubriker, färger, teckenstorlek m.m.)? 

Deltagare 1 tycker att sidan ser bra ut, det som är aktuellt står ut och denne tycker om 

att informationen är uppdelad i olika boxar. Deltagaren tycker att den gråa tonen är 

lite mörk och vill man välkomna barn kanske man ska ha mer sprudlande färger, 

samt även att den vita texten med stora bokstäver kan vara svårläst mot den 

mörkgråa bakgrunden. Deltagaren tycker även att den globala menyn är väl utformad 

och man förstår att dessa länkar är klickbara. Deltagaren tycker även att rubrikerna 

var i bra storlek och var lätta att uppmärksamma. Deltagaren gillar även logotypen, 

det är lätt att läsa den vita texten mot det orangea. 

Deltagare 2 anser att det mesta är bra, men skulle vilja ha den globala menyn 

under logotypen och att den skulle gå över hela överkanten. Deltagaren tycker inte 

heller att färgerna är så roliga, denne skulle gärna se lite mer färg. 

Deltagare 3 tycker att sidan är lite tråkig och att det skulle vara lite mer plats åt 

aktuella händelser. Det var lätt att förstå att flikarna i den globala menyn var 

klickbara. Deltagaren påpekar även att sidan skulle behöva lite färg och kunna göras 

lite mer intressant genom det, för att göra en lite mer sugen på att använda sidan. 

Deltagare 4 anser att sidan är tydlig, det är lagom skrivet och att färgerna på 

sidan är bra och bidrar till enkelheten. Rubrikerna är bra bara man hittar dessa, men 

när man letade runt så var det enkelt att hitta rätt rubrik till rätt sak. 

Deltagare 5 anser att sidan är tydlig och enkel, men skulle gärna se lite mer färg. 

Rubrikerna är tydliga och bra storlek. Den globala menyn är väl utformad. 

Deltagare 6 tycker att sidan är bra, men att sidans färger kanske är lite kalla och 

tråkiga. Sidan är väldigt stilren. Deltagaren tycker också att det borde stå i texten vid 

boken att det är en e-bok för uttrycket elektronisk resurs var svårförstått. Deltagaren 

förde musen över bilderna till höger i listan och såg där att det var en e-bok, vilket 

skulle kunna göras tydligare. Rubrikerna var bra och väl namngivna. 
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 Gav sidan ett seriöst intryck? Varför? Varför inte? 

Deltagare 1 tycker att sidan ger ett seriöst intryck därför den är konsekvent och att de 

har lyckats samla de olika biblioteken och gjort det sammanhängande. Deltagare 2 

tycker att den är enkel och lättanvänd och på så sätt gör det den seriös. Deltagaren 

tror dock att man behöver lite datavana för att kunna använda sidan rätt och enkelt. 

Deltagare 3 tycker att den är seriös men lite menlös. Deltagare 4 anser också att sidan 

är seriös därför att den inte är så rörig, inte för mycket skrivet och informationen är 

tydlig och väl uppdelad. Deltagare 5 tycker också att den ger ett seriöst intryck, det är 

bra att det inte är något tjafs eller reklam på den och det är tydligt vad den är till. 

Deltagare 6 tycker att sidan känns seriös därför att den är väldig enkel och ren, 

färgerna är klara och stilrena, sidan känna välgjord. 

 

 Fann du sidans delar där du förväntade dig dessa (logotyp, rubriker, 

menyer, sökfält etc.)? 

Deltagare 1 anser att sidans delar fanns där denne förväntade sig dessa. Deltagare 3 

och deltagare 6 anser också att sidans delar fanns där de skulle. 

Deltagare 2 tycker desamma förutom att denne vill ha den globala menyn skulle 

under logotypen och att rutorna runt skulle vara smalare, för som det är nu är det 

osäker om huruvida man kan klicka på dem eller inte. 

Deltagare 4 anser att delarna fanns där denne förväntade sig dessa, men glömde 

ibland bort att scrolla ner längre på sidan och tyckte att viss information som låg 

längst ned på sidan, borde komma högre upp just för att alla kanske inte kommer 

ihåg att scrolla ned. 

Deltagare 5 anser att Evenemang borde heta samma sak som Aktuellt, eller 

tvärtom, det är svårt att veta att det är samma och att de inte riktig tillhör till Våra 

tjänster. 

 

 Förstod du sidans syfte och vad den handlade om? Om ja, hur 

förstod du det? 

Deltagare 1 anser att syftet med webbsidan handlar om att tipsa om böcker, 

aktiviteter och aktuella händelser samt att det ska vara lätt att komma åt och hitta 

böcker. Genom namnet Bibblo, som är en förkortning av bibliotek förstod deltagaren 

att syftet hade något med bibliotek och böcker att göra. Deltagare 2 tycker likadant 

som deltagare 1 och anser att syftet är böcker. Deltagare 3 anser att syftet är 

desamma, man ska kunna söka böcker, se vad som händer och liknande och förstod 

det genom informationen på sidan. Deltagare 4 förstod syftet och anser att den 

berättar vad man vill veta om man är intresserad av böcker och bibliotek. Deltagare 5 

tycker likadant som de övriga deltagarna och även att syftet är bra sammanhållning 

mellan biblioteken och att det ska gå lätt att låna mellan biblioteken. Deltagare 6 

förstod också syftet genom namnet och kunde via kontakt se vilken geografisk 

räckvidd sidan sträckte sig över, men att det var lite otydligt och kanske att det skulle 

finnas en introduktion till webbsidan, en Om Bibblo.se-flik. 
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Innehållsdesign 

 Upplevde du informationen på sidan som tillräcklig för att lösa 

uppgifterna? 

Deltagare 1 tycker att informationen var tillräcklig förutom för att hitta 

grupprummen. Deltagare 2 tycker också att informationen var tillräcklig för att lösa 

uppgifterna. Deltagare 3 och deltagare 4 tycker desamma, bara man får sitta i lugn 

och ro och testa sig fram. Deltagare 5 och deltagare 6 tycker också att informationen 

på sidan var tillräcklig för att lösa uppgifterna. 

 

 Hur uppfattade du språket? 

Deltagare 1 tycker att språket är anpassat till en äldre målgrupp (vuxen till tonåring), 

men kan vara svårare att ta till sig för barn så man skulle kanske kunna göra en 

barningång eller på annat sätt anpassa det till en yngre målgrupp också. Deltagare 2, 

deltagare 3 och deltagare 4, deltagare 5, deltagare 6 tycker att språket var lätt att läsa, 

sakligt och informativt. 

 

 Hur gick det att läsa texterna på sidan? 

Deltagare 1 tycker att texterna gick bra att läsa på sidan men att vissa ord kan vara 

svårförstådda även för en äldre målgrupp. Deltagare 2, deltagare 3 och deltagare 4 

och deltagare 6 tycker att texterna gick bra att läsa. Deltagare 5 tycker att den ljusgrå 

texten mot vitt var lite svårt att läsa eftersom kontrasten inte blev så stor och att 

texterna var något små, särskilt i bibliotekskatalogen. 

 

 Var rubrikerna informativa och gav rätt information? 

Deltagare 1 tycker att rubrikerna var informativa och de ledde dit man förväntade sig 

att de skulle leda, exempelvis att kontakt ledde till de olika lokala bibliotekens sidor. 

Deltagare 2 tycker likadant och det är bra att det inte är så många rubriker uppe i den 

globala menyn, vilket gör det lätt att överblicka. Deltagare 3, deltagare 4 och 

deltagare 6 tycker också att rubrikerna var namngivna väl och lättförstådda. 

Deltagare 5 tycker att det var lite oklart vad som egentligen fanns under ”Våra 

tjänster”. 

 

 I det fall symboler användes, var det tydligt vilken funktion det 

hade eller vad det symboliserade? 

Deltagare 1 tycker att symboler som användes vid bokresultatlistan var bra och även 

att det numera står att det är en ljudbok eller e-bok eller liknande. Det är bra att 

symbolerna kompletteras med text. 

Deltagare 2 hade inte uppmärksammat symbolerna under testet, men tycker att 

de är tydliga i sin uppformning. Deltagare 4 anser också att symbolerna var tydliga, 

men la inte så stor vikt vid dessa vid sökningen. Deltagare 5 uppmärksammade inte 

heller symbolerna under sökningen men tycker att symbolerna var tydliga, men var 

osäker vad den gröna bocken vid symbolerna betydde. 
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Deltagare 3 och deltagare 6 tycker inte att symbolerna var tydliga och det var 

svårt att veta vad de menades med dem. Deltagare 6 behövde föra musen över 

symbolerna (och få upp hjälptexten) för att förstå vad de betydde. 

Webbplatsdesign 

 Var sidan lätt att navigera? 

Deltagare 1 tycker att sidan är lättnavigerad, menyn är välutformad, det 

återkommande problemet var dock att hitta grupprummen. Deltagare 2 tycker att 

sidan var lättnavigerad och välgjord navigation. Deltagare 3, deltagare 4 och 

deltagare 6 tycker också att sidan är lättnavigerad. Deltagare 5 tycker att sidan var 

lättnavigerade, men det försvåras av att texten är liten och det gör det svårare att 

hitta information.  

 

 Vad tycker du att man skulle kunna göra för att förenkla 

användandet av sidan? 

Deltagare 1 anser att sidan är enkel som den är och att det inte finns så mycket att 

ändra på, men länkarna på bibliotekens lokala sidor borde göras tydligare så att man 

lättare kan hitta dem (t.ex. grupprummen). Deltagare 4 tycker också att länkarna på 

bibliotekens lokala sidor var otydliga och borde göras om, samt även att det inte 

syntes att det sökte i katalogen. 

Deltagare 2 tycker att webbsidan har utvecklats sedan starten och att den har 

blivit väldigt enkel och går inte att förenkla så mycket mer. Deltagare 3 tycker att det 

borde göras tydligare vad som är böcker i bibliotekskatalogen och var man ska klicka 

för att få upp mer information om böckerna. 

Deltagare 5 anser att det kan vara lätt att missa tipsen på startsidan om man 

inte bläddra ner, är man inne på sidan så lär man sig. Deltagaren skulle även vilja ha 

lite större text och kontraster på färgerna. Deltagaren tycker även att rullisterna för 

att avgränsa sökningen var svåra att se och var osäker på huruvida de var klickbara 

eller inte så det borde göras tydligare. Deltagaren tyckte även att de olika rullisterna 

var långt till höger och lätta att missa. 

Deltagare 6 tycker också att det var förvirrande att man på den avancerade 

sökningen kunde ändra de olika fälten och sätta flera fält av samma. Deltagaren vill 

hellre ha ett formulär som man söker i och får på så sätt välja vilka fält man vill fylla i. 

Deltagare tycker även att det skulle finnas en lättare väg att hitta till grupprummen 

för att det känns som en viktig grej som man brukar göra på bibliotek. Deltagaren 

tycker även att det var lite oklart om Våra tjänster i den globala menyn var för alla 

bibliotek eller bara lokalt eftersom länken i den lokala bibliotekssidan hade samma 

namn, men inte var samma sak. Deltagaren tycker även att sorteringen av de 

bibliotek som har de olika böckerna borde vara sorterade i bokstavsordning, eftersom 

samma bibliotek då kunde dyka upp på flera ställen i listan. 

 

 Vad tyckte du om sökfunktionen? 

Deltagare 1 anser att sökfunktionen fungerade bra eftersom den hittade vad 

deltagaren sökte efter. Deltagare 2 tycker att sökfunktionen fungerade bra, men 

funderar hur sökfunktionen hanterar stavfel eftersom denne har upplevt tidigare att 
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det har varit mer svårsökt tidigare och inte förstått stavfel eller hjälpt till att rätta till 

dem. Deltagare 4 tycker att sökfunktionen var enkel, då man fick lära sig hur den 

fungerade. Deltagare 5 tycker om radioknapparna under den enkla sökningen, men 

filtren var lätta att missa. Deltagare 6 tycker att sökfunktionen i biliotekskatalogen 

var enkel att använda och även sökningen på Bibblo.se var lätt och fann det som 

deltagaren sökte efter. 

 

 Vad tycker du om webbadressens utformning? 

Deltagare 1 gillar webbadressen och att de har tagit ett uttryck som ungdomar använt 

och på så sätt är det lätt att förstå vad sidan handlar om. Deltagare 2 tycker att 

webbadressen är lättförstådd och för direkt tankarna till bibliotek och böcker, vilket 

är bra. Deltagare 3, deltagare 4, deltagare 5 och deltagare 6 tycker desamma som 

deltagare 2.  
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6. Analys av användartester 
I det här kapitlet kommer jag att analysera det material som jag har fått fram ifrån de 

testerna jag har gjort. Jag kommer utgå från de tre delarna inom webbdesign som jag 

har fokuserat på: Siddesign, Innehållsdesign och Webbplatsdesign och analysera 

materialet utifrån dessa delar. I teorikapitlet har jag även en fjärde kategori 

Interaktionsdesign, men jag tar inte upp den som en egen kategori i analysen utan 

integrerar den i de övriga kategorierna för att den ofta går ihop med dessa. Jag har 

även lagt in en extra rubrik som är mera övergripande som jag kallar Allmänt. 

 

Allmänt 

Det som alla mina testdeltagare nämner är att Bibblo.se är enkel och lätt att använda, 

vilket Nielsen (2001) också menar är det viktigaste. När man använder sidan för 

första gången behöver man bara en snabb överblick för att förstå den och hur den 

fungerar. Man behöver inte heller lära sig ett nytt system utan kan med fördel 

använda sig av övriga internets konventioner (Sundström, 2005). Några deltagare 

tycker att sidan är lite tråkig och att den med lite färg skulle tilltala fler användare, 

exempelvis barn, men för de alla flesta användare är det fördelaktigt med klara, rena 

och neutrala färger som inte tar fokus från innehållet (Nielsen, 2001). 

Det som testdeltagarna tycker är bäst med sidan är att bibliotekskatalogen är 

separerad från de övriga innehållet, att det har få rubriker i den globala menyn och 

att det var hyfsat lätt att söka efter böcker. Vissa deltagare tycker att det kan vara lätt 

att bibliotekskatalogen är separerad från de övriga innehållet men förvirrande för de 

som inte har så stor datorvana och inte märker att katalogen kommer upp i en ny flik. 

Man ska i regel försöka undvika att använda sig av nya flikar eller stänga av bakåt 

(Sundström, 2005), men Bibblo.se och bibliotekskatalogen är i dagsläget två 

separerade sidor så när de blir en biblioteksportal kommer katalogen integreras och 

inte ligga på en egen sida. Några av deltagarna antog att webbsidan var integrerad 

och använde sig därmed av fel sökfunktion, vilket skulle underlättas om sidan var 

integrerad och sökfunktionerna var desamma. 

Testdeltagarna upplever att det svåraste med Bibblo.se är att söka i 

bibliotekskatalogen, särskilt om du bara har tillgång till författarens namn och 

utgivningsår. De flesta använder inte den avancerade sökningen utan försöker på 

olika sätt klicka sig runt för att hitta rätt bok. När de hamnar fel, gick de tillbaka och 

provade någonting annat (Nielsen, 1993). 

Ingen av testdeltagarna tycker att det direkt saknas något på sidan, i alla fall 

inget som de inte klarar sig utan. De tycker alla att sidan är informativ och ger den 

information de vill ha. De tycker såklart att vissa saker kan förbättras och kanske 

läggas till, men dessa saker tar jag upp i diskussionskapitlet. Testdeltagarna är nöjda 

med att det inte finns någon reklam eller animation eller annat som tar fokus från 

innehållet. Alla deltagare tycker att sidan innehåller relevant information. 

Det jag upptäckte ganska snabbt under testerna var att datorvanan spelar in. 

Inte jättemycket, men lite grann. De testdeltagare jag hade som hade liten eller ingen 

datorvana alls hade mindre tålamod och var osäkrare på vad det skulle göra och hur 

de skulle klicka, men med lite uppmuntran så vågade de lite mer. Deras tester tog lite 
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längre tid, men de klarade alla uppgifter. De kanske inte hade klickat runt så länge 

om jag inte suttit där, men å andra sidan hade den deltagare som inte använder 

datorer nog aldrig ens upptäckt sidan. Det som framkom var att de som hade lite 

mindre datorvana inte tänker på att scrolla ned på sidan, utan de ser vad de ser från 

början, så detta kan vara viktigt att ha i åtanke, den viktigaste informationen ska 

alltid ligga ovanför ”vecket” (Sundström, 2005). 

Användarvänlighet är som jag beskrev i teorikapitlet vanligtvis förknippad med 

fem attribut: Learnability, Efficiency, Memorability, Errors och Satisfaction (Nielsen, 

1993). Jag har upptäckt under mina tester att Bibblo.se till stor del uppfyller dessa 

attribut. Deltagarna tycker att Bibblo.se är lätt att lära sig och man får snabbt tillgång 

till den information man vill ha och man hittar lätt till det man vill ha (Learnability). 

De tycker även att Bibblo.se är även produktiv även om söka i medier och browsa på 

katalogen inte går så snabbt, övriga delar är snabba och produktiva och leder till rätt 

sak snabbt (Efficiency). Deltagarna tycker att Bibblo.se är lätt att komma ihåg om 

man varit där tidigare, kanske lite svårare för en användare med lägre datorvana, 

men i det stora hela är den lätt att komma ihåg och känna igen sig på (Memorability). 

Användarna (testdeltagare) av Bibblo.se kan lätt reda ut de misstag de gör och gör i 

det stora hela inte många missar (Errors). Slutligen så tycker användarna 

(testdeltagarna) att sidan är trevlig och behaglig att använda och de gillar webbsidan 

(Satisfaction). 

 

Siddesign 

De flesta deltagarna tycker som sagt att Bibblo.se är ren och enkel, att den är lätt att 

överblicka och förstå sig på. Däremot tycker några av deltagarna att den har i vissa 

fall väldigt liten kontrast mellan de gråa och vita tonerna på hemsidan, vilket gör det 

svårt att läsa, se om länkarna är klickbara eller klickade på. Det gör det även svårt att 

läsa texten, då den ibland är ganska liten, särskilt på en laptop. Det bör vara lätt att 

ändra teckenstorleken så att användaren lätt kan välja vilken storlek de föredrar och 

för att underlätta för användare med nedsatt syn (Nielsen, 2001). 

Testdeltagarna anser att sidan är seriös och detta främst eftersom den är enkel 

och ren med neutrala färger. Det är layouten man först lägger märke till och det är 

den man går efter. Om sidan känns seriös så beror det oftast på utseendet (Nielsen, 

2001), precis som deltagarna anmärker. När de sedan kollar lite djupare så tycker 

deltagarna att den är seriös för att den innehåller bra och relevant information och 

språket är enkelt och informativt (Nielsen, 2001). När sidan som i detta fall inte 

heller innehåller någon reklam, bidrar det också till att stärka sidans förtroende 

(Nielsen, 2001). 

Deltagarna anser att Bibblo.se håller sig till konventionerna om var sidans delar 

ska vara placerade. Logotypen är en länk till startsidan, vilken blir en allt vanligare 

konvention inom webbdesign (Sundström, 2005). De olika rubrikerna i den globala 

menyn högst upp är centrerade och klickbara, vilket även det stämmer överens med 

konventionerna om hur de ska vara placerade (Sundström, 2005). Sökfunktionen 

ligger där den bör vara, till höger och högt uppe på sidan. Sidan är inte så djup och 

därför är det ganska lätt att inte tappa bort sig, men den har inga brödsmulor 
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(breadcrumbs) som visar var man befinner sig, vilket den gärna ska ha (Karlsson, 

Berg & Jansson, 2013). Dock kan det vara svårt att göra i det här fallet eftersom att 

samma länk kan hittas på flera olika ställen på webbplatsen. 

Alla testdeltagare förstår syftet med sidan, främst genom namnet Bibblo.se som 

de kopplar till bibliotek och böcker och utifrån det så förväntar de sig att hitta böcker 

där. Det står ingenstans på sidan vad den handlar om, men genom webbadressen, 

namnet och de olika rubrikerna skapar sidan en förväntning om vad den innehåller 

som i detta fall stämmer väl med vad användarna anser att den ska innehålla. Detta 

är en del i interaktionsdesignen, det vill säga vad som händer (eller borde hända) när 

man klickar på länkar och olika förväntningar man har på en sida (Söderström, 2010). 

 

Innehållsdesign 

Språket på Bibblo.se är som jag tidigare nämnde enkelt och informativt för en vuxen 

användare. En av deltagarna anser att språket kan vara svårt och lite tråkigt för ett 

barn, men sidan vänder sig inte främst mot barn så därför är den utformad till en 

vuxen målgrupp. Om sidan hade haft grälla och starka färger och roliga figurer (för 

barns skull) hade den även således förlorat lite av sin förtroendeingivande design 

(Nielsen, 2001). 

Deltagarna tycker att det är bra att rubrikerna inte är så många på webbsidan 

och är namngivna på ett bra sätt. De är lätta att förstå för användarna och leder till 

det som användaren förväntar sig. Dessa använder sig inte av några metaforer utan 

håller sig till saklig information (Nielsen, 2001). 

Bibblo.se använder sig inte av så många olika symboler men de har symboler för 

materialtyp när man söker i bibliotekskatalogen. De flesta av deltagarna märker inte 

av symbolerna under testet och några andra förstår inte vad de betyder förrän de för 

musen över och läser hjälptexten. Så i detta fall är inte symbolerna tillräckligt tydliga 

eller synliga för att vara användbara. De skulle kanske kompletteras med text bredvid 

som är synlig hela tiden (Sundström, 2005). Längst ned på varje flik inom Bibblo.se 

finns även symboler för Twitter, Facebook m.m., dessa är till för att dela sidan, men 

deltagarna trodde att dessa användes för att kunna gilla eller följa Bibblo.se. Ovanför 

finns en centrerad text med ”Share this post”, men den är för långt från symbolerna 

för att användarna ska se den. 

 

Webbplatsdesign 

Navigationen på Bibblo.se tycker testdeltagarna är enkel, de flesta undrar inte över 

var de är eller hur de kommer tillbaka, förutom de som inte märker att 

bibliotekskatalogen hamnar i en ny flik. I övrigt tycker de att navigationen är lätt att 

använda och hitta runt med, vilket är dess primära funktion (Karlsson, Berg & 

Jansson, 2013). 

Deltagarna anser att man inte kan förenkla sidan så mycket mer utan att den 

blir tom och för ren, det är en svår linje att dra, men man ska vara försiktig med att 

använda sig av för mycket luft eftersom alla bildskärmar inte är så stora att det får 

plats (Sundström, 2005). Däremot finns det vissa småsaker som skulle kunna 

förbättras, påpekar deltagarna, exempelvis att ”boxarna” runt rubrikerna i den 
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globala menyn görs smalare och eventuellt att man separerar de från varandra så det 

blir som olika knappar att trycka på. Även att de olika länkarna på sidan bör vara i en 

annan färg och typsnitt än brödtexten för att man lätt ska se att det är en länk 

(Nielsen, 2001). Under mina tester upptäckte jag att vissa länkar var olikfärgade i 

webbläsaren Google Chrome men inte i Mozilla Firefox och det är viktigt att sidan 

fungerar i alla olika typer av webbläsare och plattformer (Nielsen, 2001). 

Sökfunktionen på Bibblo.se tycker alla deltagare som använde den att den var 

bra och hittade rätt saker. Sökfunktionen i bibliotekskatalogen tycker alla att den i 

stora drag var enkel, men att den kräver lite träning för att använda och för att veta 

hur man söker lättast. De olika filtren var otydliga och de flesta deltagarna ser de inte 

under testet eller förstår inte hur de ska användas. De som använder radioknapparna 

under den enkla sökningen tycker att dessa fungerar bra. Däremot anser några av 

deltagarna att filtren till höger i sökningen skulle behöva få en förklarande rubrik 

bredvid och kanske en annan färgton som ger mer kontrast så de lättare syns (Nielsen, 

2001). Sökfunktionen hjälpte även deltagarna att hitta rätt med hjälp av ”menade 

du”-funktionen som är ett bra exempel på interaktionsdesign. 

Webbadressen Bibblo.se tycker deltagarna är kort och koncis. Den för direkt 

tankarna på bibliotek och böcker och på så sätt har de redan innan de kommer in på 

sidan en föraning om vad den handlar om (Sundström, 2005). Den är även lätt att 

komma ihåg och har alla bra egenskaper som en välutformad adress ska ha. Det enda 

den möjligtvis saknar är någon slags geografisk avgränsning anser en av deltagarna, 

men det skulle försvåra att fortsätta hålla den enkel och kort. Däremot så berättar 

den beskrivande texten att det är ”Biblioteken i Norrbotten” det handlar om direkt 

man går in på webbsidan.  
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7. Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad jag har kommit fram till i min studie 

och även svara på min frågeställning. Jag kommer även ta upp lite olika svårigheter 

som jag har stött på och vad jag har lärt mig av den här studien. Jag kommer börja 

med att svara på min frågeställning och sedan ta upp det jag har uppmärksammat 

under arbetets gång. I slutet av detta kapitel berättar jag konkret ett par olika förslag 

till åtgärder som kan vidtas. 

 

I vilken utsträckning uppfyller Bibblo.se grundläggande 

användarvänlighetsprinciper med avseende på teorier angående siddesign, 

innehållsdesign, webbplatsdesign och interaktionsdesign (Nielsen, Sundström, Krug 

m.fl.)? 

Jag upplevde att deltagarna under testerna var nöjda med sidan och tycker att 

den var till stor del lätt att använda, precis som jag skrivit i resultatdelen. Till stor del 

uppfyller Bibblo.se de grundläggande användarvänlighetsprinciperna, det är bara på 

ett par olika delar som den är bristfällig och går att förbättra och förenkla. Till 

exempel som deltagarna nämnde att fixa kontraster och större text. Testdeltagarna 

var i det stora hela dock nöjda med sidan och det är det viktigaste. Man får även ta i 

beaktning att förenkla inte alltid betyder att ta bort information, för den 

informationen som fanns på sidan var relevant och kan på flera ställen till och med 

utvecklas, inte kapas ned för då kan den bli alltför luftig och det är inte heller 

eftersträvansvärt (Sundström, 2005). Det känns att sidan är välgjord och har bra 

utvecklingspotential, men den står sig även bra i dagsläget i det stora hela. Den 

utgjorde stort förtroende för användarna genom sin design och sitt innehåll, precis 

som en bra webbsida ska göra (Nielsen, 2001).  

 

Hur väl uppfyller Bibblo.se de fem attributen (Learnability, Efficiency, 

Memorability, Errors och Satisfaction) som enligt Nielsen markerar hur 

användarvänlig en sida är? 

Precis som jag skrev i analysen så uppfyller Bibblo.se de fem attributen (enligt 

Nielsen) om användarvänlighet. Den är lätt att lära sig, även som ny besökare av 

sidan och man hitta lätt den information man är ute efter. Den är effektiv att använda 

och sökningar i katalogen och på webbsidan är väldigt produktiv. De användare som 

varit där innan hävdar också att den är lätt att komma ihåg och man behöver inte lära 

om sig hur man använder sidan om man besöker den igen. Användarna har lätt att 

reda upp missar som användarna gör och användarna känner sig nöjda när de går 

därifrån och de upplever att de fått den information de vill ha och att den har varit 

tillräcklig. 

 

Att göra testerna  

Precis som Nielsen (2000) nämnde så upplevde jag en viss mättnad efter de tre första 

testerna. Det kom inte fram så mycket nytt utan det som sades var mest 

upprepningar av vad de tre första hade sagt. Några nya saker kom upp till ytan, men 

det var mest upprepningar. Jag känner att jag har fått en bra övergripande och 
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tillräcklig bild av vad användarna tycker om sidan för att kunna redovisa ett bra 

resultat. Resultatet är inte representativt för en hel population, men tillräckligt för att 

uppmärksamma väsentliga problem och brister som sidan har och även lyfta de bra 

sakerna med sidan. 

Det var i denna studie mitt första försök av att göra användartester. Det som var svårt 

var att inte hjälpa till och styra för mycket när deltagarna körde fast eller fick problem, 

det var svårt att ha tålamod och vänta ut deltagarna. Jag tyckte även att det var lite 

svårt att få deltagarna att fortsätta prata och jag märkte inte att de tystnade förrän jag 

lyssnade på inspelningen efteråt, som tur var spelade jag ju även in vad de gjorde på 

skärmen så på så sätt kunde jag lösa det problemet smidigare. 

Jag upplevde även att det skulle varit givande att göra ett pilottest, då jag redan 

efter första testet upptäckte frågor som var dåligt formulerade och onödiga att ha 

med. Hade jag gjort ett pilottest hade dessa saker uppmärksammats redan då och jag 

hade kunnat ändra på dem innan jag gjorde de riktiga testen, men nu var jag tvungen 

att gå på de första frågorna hela vägen igenom. Det var exempelvis frågor som 

besvarades i testet och frågor som besvarades genom andra frågor. Det var några 

frågor som var ledande och var utformade för ja och nej-svar, vilket inte är optimalt 

eftersom jag gärna ville ha längre och mer kvalitativa svar än ”bara” ett ja eller nej. 

Alla kan med viss träning göra användartester men det var mycket svårare än 

vad jag först trodde och enormt mycket förberedelser att göra inför testen. Jag tror 

att nu när jag har gjort tester en gång så kommer det att gå betydligt lättare att göra 

testerna någon annan gång. 

Det jag tyckte var bra med att göra användartester var att det kom upp flera 

saker som jag inte hade tänkt på och som således inte hade upptäckts i 

en ”expertutvärdering” av endast mig. Det var intressant att se hur andra personer 

använde sidan och det var roligt att se att alla kunde använda sidan tillfredsställande, 

även om de som hade mindre datorvana blev otåliga fortare. 

Jag upptäckte också att jag hade redan innan tänkt ut hur jag trodde att 

användarna skulle lösa uppgifterna och blev således överaskad när användaren 

gjorde på ett annat sätt eller missförstod uppgiften, när det för mig var självklart hur 

de skulle göra. Det var väldigt nyttigt att se att allting inte är så självklart som man 

tror och dessa problem och alternativa vägar hade inte jag själv märkt om jag hade 

ensam analyserat webbsidan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant göra en uppföljande utvärdering av Bibblo.se och då både 

studera användarvänligheten och då den nya sidan lanseras nästa höst se skillnaden 

mellan gamla Bibblo.se och den nya webbsidan. Det skulle även vara intressant att se 

hur sidan fungerar och hur användarvänlig den är på andra enheter, exempelvis 

surfplattor och mobiltelefoner. Vidare skulle en jämförelse mellan enkäter och 

användartester också kunna vara intressant och lärorikt, för att man inte alltid säger 

som man gör och på det sättet får man också båda delarna. 

 

Förslag till förändringar/förbättringar 
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Här nedan kommer jag ge ett par olika förslag till förbättringar som sidan kan göra, 

för att göra den ännu enklare och lätt att använda. Dessa förslag baseras på det som 

kommit fram under testerna jag har gjort. Dessa ska inte ses som måsten utan är helt 

och hållet baserat på vad testdeltagarna har tyckt och upplevt, dessa kan användas 

som hjälp till det fortsatta arbetet av webbsidan. 

 

Kontrast: De gråa tonerna på webbsidan bidrar till att sidan känns seriös och 

välgjord, men de kan på vissa ställen vara för lite kontrast mellan de olika tonerna, så 

användarna har svårt att läsa texter eller upptäcka filter. Kontrasten mellan de olika 

gråa tonerna skulle behöva vara större för att lättare se det som sticker ut i texterna. 

Det handlar även om textstorleken, som är liten och svårläst, särskilt på en laptop och 

i samband med en grå ton mot vit bakgrund blir det ännu svårare att läsa. I katalogen 

är kontrasten bra, men textstorleken är väl liten. Så den skulle behöva vara lite större 

alternativt att man kan välja vilken storlek man vill ha. 

 

Rubriker: I den globala menyn skulle det underlätta om rubrikerna var uppdelade 

tydligare (exempelvis i boxar) så att de ser ut som knappar som är klickbara. Stora 

vita bokstäver mot svart bakgrund kan ibland vara svårt att läsa, men eftersom det är 

korta rubriker så fungerar det i detta fall bra. 

 

Klickbara länkar: De länkar som finns på webbsidan skulle behöva göras tydligare 

att de är klickbara, exempelvis i en avvikande färg eller understruken text. De 

länkarna som finns på bibliotekens lokala sidor är i samma färg och teckensnitt som 

övriga texten och därför var det ibland svårt att upptäcka att dessa var klickbara. Det 

skulle även behöva optimeras så att det fungerar för olika webbläsare, exempelvis i 

Google Chrome så är texten ”Finns boken att låna på biblioteket?” orange och då 

tydlig att den är klickbar, men i Mozilla Firefox är den likadan som övrig text. 

 

Om Bibblo.se: Det skulle underlätta om det fanns en text om vad Bibblo.se handlar 

om, så att användaren inte behöver gissa sig till det. Den texten skulle kunna finnas 

på startsidan, ett par rader som beskriver sidan, eller i en egen flik som berättar vad 

Bibblo.se är. 

 

FAQ – Vanliga frågor: För den som inte vill leta genom webbsidan efter olika 

saker skulle en länk till vanliga frågor vara bra, där det exempelvis kan stå hur man 

hittar öppettider, olika bibliotek, artiklar, tips eller annan information som man 

vanligast frågar om eller letar efter. 

 

Sökhjälp i katalogen: Till de användare som inte är vana vid att söka i kataloger 

eller vana vid internetsökning, skulle en sökhjälp vara bra. I den kan det stå hur man 

söker på bästa sätt, hur filter fungerar och hur man på olika sätt kan avgränsa 

sökningen. Det kan underlätta både för en ovan sökare och även en mer van sökare 

som vill kunna optimera sin sökning. 
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Förtydliga symboler: De olika symbolerna som används i sökresultatet är lätta att 

missa och även svåra att förstå, så de skulle behöva göras tydligare och kanske förses 

med en hjälptext, så att användaren inte behöver föra musen över symbolen för att 

förstå vad den betyder. 

 

Filter i sökfältet: Det är bra med filter i sökningen, men de användes knappt och 

detta troligen för att det är så långt till höger och därför lätta att missa. De är även 

väldigt liten kontrast och användaren är osäker på vad som händer om man klickar 

på dessa. Det skulle behövas en hjälptext till dessa (som exempelvis ”Bibliotek” 

bredvid filtret där man väljer bibliotek och ”Välj materialtyp” bredvid filtret där man 

väljer olika materialtyper) och eventuellt en omplacering och ökad kontrast. 

 

Nya medier: För den användare som vill browsa igenom nya medier så är det svårt, 

eftersom det går extremt långsamt och användaren blir fort less. Det är ett jättebra 

initiativ och väldigt intressant att se vad som är nytt och vad som blivit utlånat 

nyligen och så vidare, men den funktionen behöver optimeras och göras om så att det 

går lättare och smidigare.  

 

Globala menyn: Som en av mina deltagare anmärkte skulle man kunna flytta ned 

den globala menyn nedanför logotypen, för att eventuellt få plats med en underrubrik 

och tydligare avdelning mellan logotyp och meny. 

 

Integrera katalogen: Det här är en liten parantes eftersom sidan är under 

utveckling och att katalogen ska integreras med övriga webbsidan, men 

testdeltagarna upplevde att det var förvirrande när katalogen dök upp i en ny flik och 

att det inte gick att backa tillbaka. Detta var särskilt förvirrande och oklart för de som 

inte har så mycket datorvana, de som hade mer datorvana klickade mellan flikarna 

utan att tänka så mycket på det. Men det är viktigt att försöka undvika att öppna 

länkar i nya flikar och att stänga av bakåt. Man ska sträva efter att nästan alltid ha 

bakvägen öppen, så att användarna kan ångra sig och backa tillbaka. 

Slutligen, de saker som jag har tagit upp är förslag till förbättringar och behöver 

inte följas slaviskt men kan som sagt användas som inspiration, hjälp och underlag i 

det fortsatta arbetet och utvecklingen av webbsidan. 
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Bilaga 1 - Bilder från hemsidan 
 

 
Bild 4. Kontaktsidan för Piteå Stadsbibliotek (Hämtad den 12 november 2013) 

 

 
Bild 5. Evenemangssidan på bibblo.se (Hämtad den 12 november 2013) 
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Bilaga 2 – Manus till användartester 
 

 Hälsa välkommen. Syfte: Det är sidan vi testar, inte dig. 

 Testet kommer att ta cirka 30-60 minuter, inkl. intervju 

 Fylla i användarprofil 

 Anonymitet (är alla uppgifter OK att använda sig av?). Resultat används 

endast till rapport och kommer att tas bort när rapporten är klar. Jag testar 

flera personer och jämför resultaten. Ger goda idéer och uppfattningar vilka 

problem och fördelar en sida har. 

 Instruktion: Du får en uppgift åt gången av mig, nedskriven på papper. Medan 

du löser uppgiften ber jag dig att tänka högt, vad du gör och vad du tänker.  

Det säger mig något om vad du funderar över. När du tycker du har löst 

uppgiften lämnar du tillbaka papperet med uppgiften till mig, så får du nästa. 

 Några funderingar? 

 Uppgiftslösning 

 Efteråt: Intervjufrågor 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till testpersoner om användartester 
2013-11-25 

Hej, (namn)!  

Tack för att du ville delta i ett test av bibliotekswebbplatsen ”bibblo.se”. Syftet med 

testet är att ta reda på om webbplatsen än lätt och trevlig att använda, inte att 

värdera dig eller dina färdigheter. 

 

Testet kommer att utföras den 26 november 2013 kl.18.00 på den plats vi har 

bestämt (ex. hos dig). Om inte tiden passar, kontakta mig så snart du kan, så 

bestämmer vi en ny tid. 

 

Testet kommer att ta mellan 30-60 minuter samt en uppföljande intervju på max 30 

minuter. Det kräver inga förberedelser från din sida. 

 

Vid testet fungerar jag som testledare och jag kommer be dig lösa en rad konkreta 

uppgifter med hjälp av ”bibblo.se”. Medan du löser uppgifterna ska du ”tänka högt”, 

dvs. förklara vad du gör, vad du är osäker på, vad du tycker är bra/dåligt osv. Det är 

det lättaste sättet att förstå vad i designen som vållar problem för användaren och hur 

det kan rättas till. 

 

Situationen under ett test kan kanske kännas lite som ett examensprov, men kom 

ihåg att det är webbplatsen som testas inte du. Om du inte förstår dig på webbplatsen 

så är det webbplatsen som har problem med sin utformning. 

 

Jag kommer att garantera din anonymitet. I resultatet i min uppsats kommer jag 

nämna ungefärlig ålder, samt de frågor som tillhör användarprofilen som fylls i innan 

testet. Om det är någon information som du inte känner dig bekväm att nämna, så 

kommer jag att ta hänsyn till detta. 

 

Jag kommer att använda mig av programvara för att spela in vad du gör på skärmen 

och även ljudupptagning för att förenkla min dokumentation. Det som spelas in 

kommer bara att användas till resultaten i min uppsats och därefter raderas. 

 

Om du har några frågor eller vill ändra tiden, kontakta mig på telefon eller mejl! 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Madeleine Lundman 

(Telefonnummer 

Mejladress) 
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Bilaga 4 - Användarprofil 
 

Deltagare #__ 

 

1. Ålder____ 

 

2. Yrke/Sysselsättning____________________ 

 

3. Hur många timmar i veckan använder du internet?_____________________ 

 

4. Använder du några internetbaserade webbtjänster (som exempelvis att aktivt söka 

information, använda sociala medier, låna om, reservera eller söka böcker på 

bibliotekswebbsidor, köpa produkter på e-handelsplatser osv.)? 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Om ja, hur ofta brukar du använda dessa tjänster? 

 

En gång i veckan  Flera gånger i veckan En gång i månaden  

Flera gånger i månaden Någon gång i kvartalet En gång per år 

 

6. Har du varit inne på bibblo.se förut? Ja__ Nej__ 

 

7. Hur ofta besöker du biblioteket?  

 

Aldrig En gång i veckan  Flera gånger i veckan 

En gång i månaden Flera gånger i månaden Någon gång i kvartalet 

En gång per år 
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Bilaga 5 – Testuppgifter (”Tasks”) 
 

1. Titta på startsidan. Vad är ditt första intryck av bibblo.se? 

2. Du vill veta när Stadsbiblioteket i Piteå har öppet på fredagar. Leta reda på 

deras öppettider. 

3. Gå tillbaka till startsidan. 

4. Leta reda på evenemangssidan och se vilka evenemang som finns under 

nästa vecka? Vad händer i Piteå? 

5. Du är intresserad av att veta om Dan Browns senaste roman från 2013 

finns inne på Piteå stadsbibliotek. Leta reda på boken. 

6. Just när du sökt efter Dan Browns roman, kommer du ihåg att bibblo.se 

tipsar om böcker. Hitta till tipsen och ta fram en av böckerna i 

bibliotekskatalogen. Finns den att låna inom Piteå Kommun? 

7. Du vill reservera boken till Piteå Stadsbibliotek. (Dina inloggningsuppgifter 

är 901002**** och pinkod ****) 

8. Sök reda på Mons Kallentofts nyaste roman ”Vindsjälar”. Är den tillgänglig 

inom Älvsbyns kommun? 

9. Du vill ta reda på om någon av Kallentofts tidigare romaner finns att låna 

som e-bok. Leta reda på e-boken ”Vattenänglar” från 2012. 

10. Du vill låna en bok, men först vill du veta bibliotekens låneregler. Leta fram 

dessa. 

11. Du vill veta om det går att boka grupprum på Piteå stadsbibliotek. Hur går 

du tillväga för att hitta informationen? 

12. Innan du lämnar ”bibblo.se” skulle du vilja följa dem på Facebook. Var 

finner du länken till Facebook? 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor 
 

Allmänt 

 Vad var lättast eller bäst med att använda bibblo.se? 

 Vad var svårast eller sämst med att använda bibblo.se? 

 Är det någon tjänst eller funktion som du tycker saknas på webbsidan? 

 Upplevde du att det var något på webbsidan som kändes onödigt? 

 Övriga kommentarer eller åsikter? 

 

Siddesign 

 Vad tycker du om webbsidans design? 

- Layout 

- Placering av bilder 

- Rubriker 

- Färger 

- Teckenstorlek 

 Gav sidan ett seriöst intryck? Varför? Varför inte? 

 Fann du sidans delar där du förväntade dig dessa (logotyp, rubriker, menyer, 

sökfält etc.)? 

 Förstod du sidans syfte och vad den handlade om? Om ja, hur förstod du det? 

Innehållsdesign 

 Upplevde du informationen på sidan som tillräcklig för att lösa uppgifterna? 

 Hur uppfattade du språket? 

 Hur gick det att läsa texterna på sidan? 

 Var rubrikerna informativa och gav rätt information? 

 I det fall symboler användes, var det tydligt vilken funktion det hade eller vad 

det symboliserade? 

 

Webbplatsdesign 

 Var sidan lätt att navigera? 

 Vad tycker du att man skulle kunna göra för att förenkla användandet av 

sidan? 

 Vad tyckte du om sökfunktionen? 

 Vad tycker du om webbadressens utformning? 

 

 


