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��,QOHGQLQJ

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vårt ämnesval och vår
problemformulering. Vi kommer också att beskriva vilka avgränsningar vi gjort samt
uppsatsens disposition.

����%DNJUXQG

Vårt intresse för användargränssnitt och webbdesign väckte idén att studera folk-
bibliotekens webbplatser. Den ena av oss har tidigare studerat psykologi och gått
kortare kurser i bl.a. multimedia och HTML-kodning. Den andra har studerat konst-
vetenskap och estetik, och vi har båda ett intresse för färg, form och design. Av tidigare
erfarenhet visste vi att folkbibliotekens webbplatser ser väldigt olika ut. Vid en
metodisk genomgång av ett stort antal webbplatser blev variationen i deras utformning
– t.ex. vad gäller färgsättning, grafik, struktur och interaktivitet – än mer påtaglig för
oss. Många folkbibliotek har webbplatser som närmast kan liknas vid informations-
blad. De består enbart av text och saknar interaktivitet. Andra är interaktiva och
erbjuder användarna ett flertal olika elektroniska tjänster. Många webbplatsers design
ger ett amatörmässigt intryck, medan åter andra utmärks av en mycket genomtänkt form
och layout. Larsson (BBL 2000:5) konstaterade följande efter sin rundvandring på folk-
bibliotekens hemsidor: ”Vissa sajter är så dåliga att de borde plockas bort. Mediamyten
Sally må vara aldrig så osann men tankarna går till henne efter att ha sett ett antal
töntiga sidor.” (s. 16)1. Men även han fann sidor som han tyckte var lysande undantag.
Ett utmärkande drag för webben är emellertid dess föränderlighet, och under vår
genomgång av webbplatser lade vi märke till hur flera folkbibliotek förbättrade och
utvecklade sina webbplatsers gränssnitt. Några lade t.ex. ut sina kataloger och i ett fall
lade man ut en helt ny webbplats, med ny design och grafisk form.

Clausens (1999a) åsikt efter en undersökning av tolv danska forskningsbiblioteks webb-
platser (se avsnitt 2.7) var att de flesta var ganska dåliga med tanke på de ”stærke
forventninger om netop på dette område at finde nogle netsteder af meget høj kvalitet
(fordi de er udarbejdet af informations-professionelle og gerne skulle afspejle institu-
tioner med et højt informationsmæssigt kvalitetsniveau)” (s. 34). Vi anser att detta även
gäller folkbiblioteken, vilka borde vara mer av föredömen på Internet.

Garlock och Piontek (1999) ger oss argument för vårt ämnesval. De säger: ”The
proliferation of web-based Internet resources and the increasing technical sophisti-
cation of library patrons demand that librarians provide accessible and attractive inter-
faces to these resources” (s. V). Dessutom menar de att det speciellt i biblioteksvärlden
finns ett utbrett behov av funktionella webbplatser med ren design – de ska vara
användbara och effektiva för användare som söker information (s. 1).

Webbplatserna är i hög grad folkbibliotekens ansikte utåt. De ska inte bara ha ett för
användarna intressant innehåll, utan också vara funktionella och genomtänkta i sin
utformning samt ha ett grafiskt användargränssnitt och en layout som är tilltalande och
välkomnande. D’Angelo och Little (1998) säger: ”The design of the page can affect
whether or not the user goes beyond the first page. In addition, the design of the page

                                                
1 Larsson talar om den svenska TV-serien om den annorlunda bibliotekarien Sally Santesson.
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sends a message to the user about the organization” (s. 71). En webbplats konkurrerar
med en enorm mängd andra webbplatser på Internet och det är lätt för användaren att
surfa vidare till nya sidor.

Dagens samhälle har många epitet, såsom t.ex. informations-, kunskaps- och IT-
samhälle. I Sverige blir allt fler svenskar dator- och Internetanvändare och allt fler har
dator med Internetuppkoppling i sina hem. Den snabba tekniska utvecklingen inom IT-
sektorn gör att såväl hårdvaror som mjukvaror snabbt blir allt bättre och kraftfullare.
Detta avspeglar sig givetvis också på webben, och speciellt markant är förbättringen
kanske för de många svenskar som skaffat sig bredbandsuppkoppling. Alltfler tjänster
och alltmer information sprids via datorer och Internet, och fler och fler kommer att
vilja bruka dessa tjänster och ta del av informationen. Vi tror därför att besöks-
frekvensen på folkbibliotekens webbplatser kan komma att öka i framtiden. Garlock och
Piontek (1999) säger: ”Library web sites have become critical access points to library
resources for many patrons. It is no longer enough to provide simple links to web
resources.” (V) Det är således viktigt att datorsystemen och webbplatserna har
DQYlQGDUYlQOLJD gränssnitt (se avsnitt 2.1.3).

Anledningarna till att folkbibliotekens webbplatser ser så olika ut kan vara många. Våra
förföreställningar är för det första att den webbansvarige2 kan ha ofullständiga kunska-
per om principer och riktlinjer för grafiska användargränssnitt och webbdesign. För det
andra tror vi att biblioteken3 – speciellt i små kommuner – kanske har en alltför knapp-
händig tilldelning av personalresurser för underhåll och utveckling av webbplatsen.
Detta kan vara orsaker till att vissa folkbiblioteks webbplatser har en mer amatörmässig
utformning. Vi är emellertid främst intresserade av att skaffa oss kunskap om de något
bättre utformade webbplatserna – vilken utbildning och vilka kunskaper har de personer
som är webbansvariga vid dessa folkbibliotek, och hur är arbetet kring webbplatserna
organiserat?

Vid våra sökningar har vi bara funnit ett fåtal studier som tar upp folkbiblioteks webb-
platser och deras grafiska användargränssnitt, vilket motiverar oss att göra vår studie. Vi
stödjer oss på det ovan nämnda, när vi menar att föreliggande undersökning är av
relevans för disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap.

����3UREOHPIRUPXOHULQJ

Det vi säger ovan leder fram till följande fråga:

Vilka olika faktorer skulle kunna påverka utformningen av ett folkbiblioteks webbplats
grafiska användargränssnitt?

När man letar efter faktorer kan man finna dem på olika sätt, antingen förutsättningslöst
eller genom att på förhand begränsa sig till några olika områden. Vi väljer det sist-
nämnda sättet och formulerar följande fyra delfrågor:

• Vilken utbildningsbakgrund och webberfarenhet har de webbansvariga?
                                                
2 Med webbansvarig�menar vi en person som har det övergripande ansvaret för en webbplats. Denna kan
dock ha olika titlar (se ordlistan i bilaga 2).
3 När vi i föreliggande uppsats använder ordet bibliotek syftar vi på folkbibliotek.
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• Hur ser arbetsorganisationen kring webbplatserna ut?
• Vilka tankar har de webbansvariga kring utformningen av webbplatsers grafiska

användargränssnitt?
• Vilka målsättningar har folkbiblioteken med sina webbplatser?

Vi är främst intresserade av följande aspekter av det grafiska användargränssnittet: färg-
sättning, grafik, teckensnitt, navigering och struktur. En webbplats visuella design
påverkar användarens uppmärksamhet och förmåga att förstå innehållet på bildskärmen
(Head 1999a, s. 57). Dessutom påverkar webbplatsens visuella utformning användarens
tilltro till såväl innehåll som upphovsman (Lynch & Horton 1999, s. 17). Följaktligen
har ett folkbiblioteks webbplats visuella design en stor betydelse för både användare
och bibliotek. Vi vill med vår undersökning lyfta fram och medvetandegöra betydelsen
av några olika faktorer som kan tänkas påverka utformningen av en webbplats grafiska
användargränssnitt. Vår förhoppning är att vi med denna studie ska kunna bidra till att
folkbiblioteken framöver inser vikten av att webbplatserna har god och användarvänlig
design, och att det därför sker en utveckling på området.

������$YJUlQVQLQJDU

Vi har begränsat vår undersökning till tolv svenska folkbiblioteks webbplatser, och som
respondenter har vi valt de personer som har huvudansvaret för dessa webbplatser.
Dessa avgränsningar innebär också att den empiri vi lutar oss på främst består av dessa
tolv personer – deras erfarenheter och utsagor. Vår studie är dessutom begränsad i tiden
– den speglar hur situationen var för de webbansvariga under våren 2001.

Eftersom vårt huvudintresse är det grafiska användargränssnittet, har vi lämnat frågor
om webbplatsernas innehåll åt sidan. I vårt val av teoribakgrund har vi gjort en av-
gränsning i det att vi huvudsakligen använder oss av teorier, principer och riktlinjer från
forskningsfälten människa-dator-interaktion (MDI) samt kognitiv psykologi. Vi har
också tagit del av litteratur om webbdesign. Men vi har inte gått in på tekniska aspekter,
såsom t.ex. HTML-kodning, JavaScript eller stilmallar.

����,QIRUPDWLRQVV|NQLQJ

Vi har sökt information till uppsatsen i Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Andra
databaser vi använt oss av är: Information Science Abstracts (ISA), Library and
Information Science Abstracts (LISA), Library Literature & Info Science, Libris,
Nordiskt BDI-Index samt databasvärden Ebsco Host och fulltextdatabasen Emerald
Library. Vi har bl.a. använt oss av sökorden användargränssnitt, folkbibliotek, gräns-
snitt, hemsida, Internet, människa-dator-interaktion, MDI och webb. Vi har också sökt
på engelska ord: graphical user interface, GUI, human-computer interaction, HCI,
public library, usability, user interface, web, website och world wide web. Vi har
dessutom hittat information genom att studera referenslistor och genom att bläddra i
många av de biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter som finns tillgängliga
i biblioteket på Högskolan i Borås. Vi har endast sökt material på svenska, engelska,
danska och norska. Vi har sökt material från mitten av 1990-talet och framåt.
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����'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen består av följande kapitel:

,QOHGQLQJ – redogör för bakgrunden till vårt val av undersökningsområde och vår
förförståelse av ämnet. Vi presenterar vår problemformulering samt beskriver hur vi
sökt information till uppsatsen och vilka avgränsningar vi har gjort.

7HRUHWLVN�EDNJUXQG RFK�NRQWH[W – tar upp teorier, principer, riktlinjer och begrepp
från forskningsdisciplinerna människa-dator-interaktion och kognitiv psykologi.
Därefter kommer olika rekommendationer och riktlinjer för webbplatsers grafiska
användargränssnitt. Ett kort avsnitt berör anpassning till användarna. Efter det följer ett
avsnitt om de webbansvariga och deras kontext. Slutligen tar vi upp några tidigare
empiriska undersökningar som tangerar vårt uppsatsämne.

0HWRG – redogör för vår kunskapsteoretiska ansats och val av datainsamlingsmetod
samt tillvägagångssätt vid våra telefonintervjuer.

5HVXOWDW�RFK�DQDO\V – presenterar undersökningsresultatet tillsammans med vår analys.

'LVNXVVLRQ�RFK�VOXWVDWVHU – här diskuteras undersökningsresultaten, delfrågorna
besvaras och slutsatser dras.

6DPPDQIDWWQLQJ – avslutningsvis sammanfattar vi uppsatsens innehåll.

Sist i uppsatsen kommer källförteckning samt bilagor.



5

��7HRUHWLVN�EDNJUXQG�RFK�NRQWH[W

I detta kapitel kommer vi att kort presentera forskningsområdet människa-dator-
interaktion samt beskriva viktiga begrepp och företeelser såsom gränssnitt, användar-
gränssnitt, grafiskt användargränssnitt, användbarhet, Internet, webben och webb-
gränssnitt. Vi tar därefter upp exempel på användaranpassning. Efter det kommer ett
avsnitt som beskriver den kontext de webbansvariga ingår i. Kapitlet avslutas med en
presentation av några tidigare undersökningar som ligger nära vår egen.

Våra delfrågor knyter an till flera olika teoretiska ansatser. Fokus för vår uppsats ligger
på grafiska användargränssnitt, därför har även vår teoretiska bakgrund den
tyngdpunkten.

����0lQQLVND�GDWRU�LQWHUDNWLRQ

0lQQLVND�GDWRU�LQWHUDNWLRQ (MDI), eller som det heter på engelska +XPDQ�&RPSXWHU
,QWHUDFWLRQ (HCI),�är en ganska ung forskningsdisciplin. De första uppsatserna i ämnet
skrevs på 1960-talet (Nickerson & Landauer 1997, s. 11). Preece et al. (1994) påpekar
att termen MDI inte började användas förrän i mitten av 1980-talet. Vid den tidpunkten
ville man uppmärksamma ett bredare fokus – från enbart design av JUlQVVQLWW (se nedan)
till ett intresse för alla aspekter i interaktionen mellan användare och datorer. (s. 7) Det
finns flera sätt att definiera MDI, såsom t.ex.:

A discipline concerned with the design, evaluation, and implementation of interactive
computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding
them (ACM/SIGCHI4, se Head 1999a, s. 8).

Eller:
The study of people, computer technology and the ways these influence each other. We
study HCI to determine how we can make this computer technology usable by people. (Dix
et al. 1998, s. XV)

MDI är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där många olika discipliner har påverkat och
bidragit med kunskap. De viktigaste områdena är datavetenskap, kognitiv psykologi,
social- och organisationspsykologi och ergonomi (Preece et al. 1994, s. 37). Under
senare år har ytterligare discipliner, såsom antropologi, artificiell intelligens, epistemo-
logi, grafisk design, kommunikationsstudier, lingvistik och sociologi, bidragit till att
bredda och utveckla teorierna inom MDI-området (Head 1999a, s. 13).

Den grundläggande tanken bakom all MDI-forskning och -design är att DQYlQGDUQD av
datorsystemen ska stå i fokus. Datorsystemen ska designas och utrustas efter användar-
nas behov, deras förmågor och efter hur de föredrar att utföra olika uppgifter. Det är LQWH
användarna som ska behöva förändra sig eller anpassa sig till systemet. (Preece et al.
1994, s. 15) Sutcliffe (1995) säger: ”A key point of user-centred design is to prevent
overloading of human information processing facilities, in particular short-term
memory. […] Hence, principles which help memory and human reasoning abilities are
important.” (s. 55) Syftet med studier inom MDI-området är bl.a. att utveckla och
förbättra säkerheten, effektiviteten och användbarheten av datorsystem (Interacting with
Computers, se Preece et al. 1994, s. 26).

                                                
4 Association for Computing Machinery (ACM), Special Interest Group on Computer-Human Interaction
(SIGCHI)
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Sutcliffe (1995, s. 53ff) presenterar sju grundläggande principer för MDI:
• Consistency
• Compatibility
• Predictability
• Adaptability
• Economy5 and error prevention
• User control
• Structure

Syftet med principerna är att de ska fungera både som vägledning vid design av
användargränssnitt och som kriterier mot vilka gränssnitt kan utvärderas. (s. 55)

������*UlQVVQLWW

Termen JUlQVVQLWW är central inom MDI. Vi är i vår vardag omgivna av olika typer av
gränssnitt, exempelvis dörrhandtag – om gränssnittet är dåligt utformat vet man inte om
man ska dra eller skjuta upp en dörr. Bankomaten fungerar som ett gränssnitt mellan
människa och bank. Gränssnitt kan definieras som en ”kontaktyta mellan olika funk-
tioner eller delar i ett system” (Svenska datatermgruppen 2001). En dators gränssnitt
innehåller bl.a. hårdvara, dvs. bildskärm, tangentbord, mus, skrivare, processor etc., och
programvara – det som användaren ser, hör, pekar på eller rör vid på skärmen för att
interagera med datorn (Mandel 1997, s. 15).

Termen DQYlQGDUJUlQVVQLWW syftar på hur en materiell resurs med hjälp av sin design
kommunicerar med användaren. Ett användargränssnitt är den synliga delen av ett
system som användaren ser, hör eller rör vid (Head 1999a, s. xvi, 4; Svenska dataterm-
gruppen 2001).

*UDILVND�DQYlQGDUJUlQVVQLWW tillåter användaren att direkt manipulera information och
objekt på datorskärmen, med verktyg och applikationer (Mandel 1997, s. 160). Grafiska
användargränssnitt är färgrika, användarvänliga, fönsterbaserade gränssnitt som bygger
på användandet av ikoner och naturligt språk [till skillnad från kommandobaserat språk;
vår anm.] (Head 1997, s. 21). I de tidigare kommandobaserade gränssnitten var det
omöjligt att se hur dokumenten skulle se ut utan att först skriva ut dem (Preece et al.
1994, s. 18). Det grafiska användargränssnittet skapades för att ge användarna mer
kontroll över sina persondatorer. Idag förväntar sig användarna en viss kvalitetsnivå på
designen av de grafiska gränssnitten. (Lynch & Horton 1999, s. 14) När vi i före-
liggande uppsats använder termerna JUlQVVQLWW, DQYlQGDUJUlQVVQLWW och JUDILVNW
DQYlQGDUJUlQVVQLWW menar vi hela tiden webbplatsers grafiska användargränssnitt.

Det är mycket viktigt med en väldesignad skärmbild. För användarna är denna som ett
fönster varigenom de kan se systemets möjligheter. Om det som användaren ser på
skärmen är förvirrande eller bristfälligt påverkar det hur användaren utför sin uppgift –
hon/han gör fler misstag. Ökad stress, frustration och förargelse kan bli andra följder av
dålig design och för en del användare kan det avskräcka dem från att någonsin åter-
vända till systemet. (Galitz 1997, s. 5) Head (1999a) säger: ”the best designs are ones
that users never give a second thought about.” (s. 4).

                                                
5 ”Interface design should be economic in the sense that they achieve an operation in the minimum
number of steps necessary” (Sutcliffe 1995, s. 54)



7

������$QYlQGEDUKHW�RFK�DQYlQGDUYlQOLJKHW

Begreppet DQYlQGEDUKHW (eng. XVDELOLW\) har en central ställning inom MDI. (Sutcliffe
1995, s. 224; Allwood 1998, s. 8-10). Allwood (1998) uppger att man i Sverige har
investerat stora summor pengar under de senaste tjugo åren på att utveckla kunskap
inom MDI-området, i syfte att öka just användbarheten hos datorerna (s. 9).

En annan term som man ibland stöter på är DQYlQGDUYlQOLJKHW��Denna term tar dock
många MDI-forskare avstånd från. Preece et al. (1994) menar att termen DQYlQGDU�
YlQOLJ från början avsågs implicera en hög grad av användbarhet, men att missbruk av
termen har gjort att den tappat sitt värde (s. 722). Shneiderman (1998) anser att
begreppet DQYlQGDUYlQOLJ är alltför vagt (s. 10).

Användbarhet handlar om att göra (dator)systemen säkra att använda, lätta att lära sig
och enkla att använda (Preece et al. 1994, s. 26). Inom MDI-forskningen används flera
olika definitioner av användbarhet. Head (1999b, s. 22)�menar att Nielsens (1995, s.
289ff) definition av ett användbart gränssnitt är en av de mest kompletta:

• det är lätt att lära sig
• det är effektivt att använda
• det är lätt att komma ihåg
• det orsakar få misstag
• det är trevligt att använda

Och Head tillägger angående termen usability:
This definition, drawn from an HCI perspective, has a meaning other than its pat synonym
of ’user-friendliness’. At its core, usability is rooted in cognitive science – the study of how
people perceive and process information through learning, the use of memory, and
attention. ( s. 22).

Allwood (1998) ser DQYlQGDUYlQOLJKHW som en av fyra faktorer vilka tillsammans är
avgörande för användbarheten. De övriga tre faktorerna är DQSDVVQLQJ, DFFHSWDQV och
NRPSHWHQV. Med användarvänlighet avser Allwood aspekter som t.ex. individualisering,
åtkomlighet, samt förenlighet med och stöd för människans mentala funktionssätt. (s.
11) I vår uppsats använder vi termen användarvänlighet�i enlighet med ovanstående.

����.RJQLWLRQ�RFK�SHUFHSWLRQ

Kognitionspsykologin är en psykologisk inriktning som har haft, och har, en fram-
trädande plats inom MDI-området. De kognitiva processerna består dels av organ som
hjärnan, perifera nervsystemen och sinnesorganen, dels av ett antal mentala processer
som är förknippade med dessa. Det är sådana kognitiva processer som är kognitions-
psykologins studieobjekt. Inom den kognitiva psykologin använder man begreppet GHW
NRJQLWLYD�V\VWHPHW� Detta kan delas upp i ett antal delsystem: SHUFHSWLRQ, XSSPlUNVDP�
KHW, PLQQH och I|UHVWlOOQLQJ (t.ex. visuella föreställningsbilder). (Araï 1999, s. 9)
Människan är psykologiskt och fysiologiskt utrustad med vissa förmågor och begräns-
ningar vad gäller såväl hennes kognition som perception.

I följande avsnitt tar vi kortfattat upp några delar av kognitionspsykologin som är av
betydelse för interaktionen mellan människa och dator – visuell perception, uppmärk-
samhet och minnespsykologi.
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������9LVXHOO�SHUFHSWLRQ�±�V\QVLQQHW

Med begreppet SHUFHSWLRQ menas informationsinnehållet i sinnesintrycken. Människors
upplevelse av ett och samma stimulus är dock inte identiska, beroende på att varje
sinnesintryck bearbetas av den enskilda individen utifrån hennes/hans tidigare erfaren-
heter och unika kunskaper om världen. (Araï 1999, s. 33) Sutcliffe (1995) menar att
synen är det sinnesorgan vi främst använder då vi interagerar med datorer, men att
hörsel och tal förmodligen i framtiden kommer att få åtminstone lika stor betydelse för
kommunikationen mellan människa och dator (s. 21).

Med hjälp av ögonen tar vi emot yttre stimuli bestående av elektromagnetisk strålning i
form av ljus. Inom det synliga ljuset definieras olika färger med hjälp av måttenheten
våglängder. I ena änden av spektrumet har vi långa våglängder, som visar sig som rött
ljus, och i den andra änden har vi korta våglängder, vilka uppfattas som blått ljus. Vår
förmåga att se varierar för olika våglängder i spektrumet. Vanligtvis har vi bäst skärpa i
mitten av detta färgspektrum, vilket innebär att vi lättast ser gul färg. Det är av den
anledningen man ofta använder gult som varningsfärg. Rött och blått är inte lika lätt för
oss människor att se. Färgseendet är dock inte lika för alla människor – cirka 10 % av
alla män och 0,5 % av alla kvinnor har svårt för att urskilja vissa färger. Detta tillstånd
kallas färgblindhet trots att de drabbade upplever färger. Färgblindhet förekommer i
varierande grader, och den röd-gröna varianten är vanligast. (Eysenck & Keane 2000, s.
38; Människokroppen 1998, s. 127; Sutcliffe 1995, s. 14-15)

Vår visuella perception påverkas vidare också av ljusstyrka och kontrast, på så vis att
synskärpan blir bättre med starkare ljusstyrka och ökad kontrast mellan bakgrund och
förgrund. En annan egenhet beträffande vår syn är att vi kan se ett ganska stort område
– cirka 60 grader på vardera sidan av näsan, men detaljerat seende har vi endast på den
yta vi för tillfället fokuserar. Det perifera seendet är bra på att upptäcka förändringar
och rörelse inom synfältet, men dåligt på att se detaljer. (Anderson 2000, s. 39; Sutcliffe
1995, s. 16-18; Araï 1999, s. 40)

������8SSPlUNVDPKHW

Av den stora mängd sinnesintryck vi ständigt tar in då vi är vakna, är det bara en liten
del som vi uppmärksammar och alltså är medvetna om. Det beror på att människans
medvetna uppmärksamhet har en väldigt begränsad kapacitet – den är starkt VHOHNWLY. Vi
kan omöjligen ta in all information samtidigt, så våra kognitiva processer måste göra ett
val mellan vad som ska uppmärksammas och vad som ska ignoreras. Men vi väljer inte
alltid medvetet och avsiktligt ut vad vi skall registrera – detta val sker ofta helt auto-
matiskt, vanemässigt eller oreflekterat. Denna begränsade kapacitet gäller inte bara våra
sinnesintryck, utan även vår förmåga att utföra olika uppgifter. Vi har svårt att kon-
centrera oss på flera uppgifter samtidigt. (Anderson 2000, s. 74f; Lundh 1992, s. 36)
Beträffande visuell uppmärksamhet är det så att när vi väljer vad vi ska fokusera blicken
på, väljer vi oftast samtidigt vad vi ska uppmärksamma – detta beroende på att vi endast
har detaljerat seende på den yta vi för tillfället fokuserar (se ovan under kap. 2.2.1)
(Anderson 2000, s. 81)

Schultz Larsen (1997) menar att vår uppmärksamhet styrs av såväl yttre som inre
faktorer. Beträffande \WWUH�IDNWRUHU registrerar vi förändringar och sådant som skiljer sig
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från omgivningen, såsom ett högt ljud bland svaga, en liten sak bland stora etc. Vi
uppmärksammar alltså det som sker plötsligt och det som är ovanligt. ,QUH�IDNWRUHU som
påverkar hur vi riktar vår uppmärksamhet är t.ex. intressen, behov, känslor, bakgrund,
erfarenheter, kön och de olika förväntningar vi har i en viss situation. (s. 116f) Sutcliffe
(1995) betonar motivationens betydelse för individens uppmärksamhet (s. 50).

������0LQQH

Minnespsykologi är ett område inom den kognitiva psykologin som är av central
betydelse för interaktionen mellan människa och dator (Allwood 1998, s. 15). Det är
t.ex. i människans minne och minnesprocesser som människans perception bearbetas
och tolkas (ibid, s. 17f). Det är också här som inlärning sker (ibid, s. 19-24).

Det finns många olika metaforer och modeller över hur minnet kan tänkas fungera. Vi
kommer inte att gå närmare in på dessa, utan nöjer oss med att nämna att en av de äldsta
modellerna – ofta kallad den NODVVLVND�PRGHOOHQ – delade in minnet i tre olika minnes-
lager: VHQVRULVNW�PLQQH��NRUWWLGVPLQQH�och OnQJWLGVPLQQH��Denna uppdelning innebär
inte att de olika minneslagren är åtskilda fysiologiskt, utan kan mer ses som mentala
modeller som kan göra det enklare för oss att förstå hur människans minne fungerar.
(Araï 1999, s. 79) Såväl det sensoriska minnet som korttidsminnet anses ha starkt
begränsad kapacitet. Korttidsminnet benämns också ofta DUEHWVPLQQH��(Anderson 2000,
s. 88, 172f; Eysenck & Keane 2000, s. 153f; Allwood 1998, s. 19, 29-31) Eysenck och
Keane (2000) framhåller att ett annat karaktäristiskt drag hos korttidsminnet är dess
minneslagers ömtålighet – en distraktion orsakar vanligtvis glömska (s. 153).

����,QWHUQHW�RFK�:RUOG�:LGH�:HE

Rasmusson (1998) berättar att ,QWHUQHW växte fram i USA i slutet av 60-talet som ett
militärexperiment och för att tillgodose universitetens behov av kommunikation.
Internet binder samman tiotusentals datornätverk i ett globalt nätverk. Internets
viktigaste tjänst, ZRUOG�ZLGH�ZHE�(www) eller ZHEEHQ, har funnits sedan 1990. Han
menar att den kan beskrivas som en användarvänlig, grafiskt orienterad anslutning mot
Internet, där ett världsomspännande nät av sammankopplade datorer eller webbsidor
utgör stommen. Antalet dokument på webben uppskattades i början av 1998 till 100
miljoner. (s. 6f) I januari 2000 fanns cirka 10 miljoner webbplatser och år 2002 kommer
det kanske att finnas 100 miljoner (Nielsen 2000, s. 10). Webben stödjer hypertext6,
grafik, film och ljud. För att beskriva och strukturera informationen på webben, används
ett språk som heter K\SHU�WH[W�PDUNXS�ODQJXDJH (HTML). HTML-dokument tolkas
sedan i användarnas datorer av en webbläsare. Det finns flera webbläsare, och de tolkar
HTML-dokument på lite avvikande sätt och stödjer olika funktioner. Detta innebär att
en och samma webbsida kan komma att se annorlunda ut i olika webbläsare. (Dix et al.
1998, s. 596) Arms (2000) kommenterar webbläsarnas inkompatibilitet: ”A user
interface that works beautifully on one browser may be a disaster on the other. The
manufacturers’ competitive instincts have been given priority over the convenience of
the user.” (s. 155)

                                                
6 +\SHUWH[W��en icke sekventiell text, dvs. en text med förgreningar (angivna med markörer) som ger
läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten (Hierpe 1992, s. 216)
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������:HEESODWV

En webbplats kan bestå av en enda sida, men den kan också innehålla mängder av sidor.
Alla webbplatser har en I|UVWDVLGD (även kallad KHPVLGD, se ordlista bil. 2). Genom den
får användaren vanligtvis en presentation av webbplatsens innehåll. Förstasidan är
webbplatsens ansikte utåt. (Rasmusson 1998, s. 17)

Det finns idag, som ovan nämnts, mängder av webbplatser. Dessa har mycket varie-
rande utseende, innehåll och syfte. Försök har gjorts att dela in dem i olika kategorier.
Ett sätt att kategorisera webbplatser är utifrån upphovsmannens syfte med webbplatsen.
Det finns t.ex. webbplatser som är NRPPHUVLHOOD och vill sälja varor och tjänster (ex.
företag, förlag, flygbolag), andra erbjuder VDPKlOOVVHUYLFH (ex. myndigheter, offentliga
inrättningar) och en tredje typ av webbplatser tillhandahåller LQJnQJDU�WLOO�LQIRUPDWLRQ
(ex. bibliotek, tidningar, vetenskapliga organisationer). Kriterierna för kvaliteten på
webbdesign varierar beroende på upphovsmannens intentioner och webbplatsen genre.
Gemensamma mål för olika typer av webbplatser är användbarhet, begriplighet,
effektivitet, navigerbarhet och visuell dragningskraft. (Shneiderman 1998, s. 562)

����:HEESODWVHUV�JUDILVND�DQYlQGDUJUlQVVQLWW

Huvuddelen av det som har skrivits om gränssnitt inom MDI handlar om gränssnitt
inom mjukvarudesign. Men att designa ett grafiskt användargränssnitt för mjukvaror är
annorlunda än att designa för en webbplats. I traditionell mjukvarudesign har man
kontroll över varje pixel7 på skärmen – man vet vilket system man designar för samt
ungefär hur stora skärmar och vilka teckensnitt användarna har. På webben är det främst
användaren som har kontroll på sin navigation mellan sidorna. Användaren kan ta vägar
som designern aldrig haft för avsikt att någon skulle ta. Hon/han kan från en sökmotor
hamna mitt inne i en webbplats utan att ens se förstasidan. Webbdesignern kan inte veta
vilket system eller vilken skärmstorlek användaren har – det kan t.ex. vara en liten
handdatorskärm, en mobiltelefondisplay eller en stor skärm på en stationär dator. Man
vet heller inte vilka teckensnitt användaren har i sin dator eller om hon/han använder
modem eller bredband. (Nielsen 2000, s. 25ff) Dessutom vet man inte vilken webb-
läsare eller vilka datorkunskaper användaren har.

Det kan vara svårt att hitta och välja bland allt som skrivits i ämnet webbdesign. En del
författare försöker ge praktiska råd, andra försöker förmedla riktlinjer för design av
webbplatser. Dessa riktlinjer varierar från att vara mycket strikta till väldigt vaga. Och
även om litteraturen innehåller goda råd om webbdesign i praktiken, krävs ändå viss
tolkning och selektiv förmåga från webbutvecklarens sida, särskilt när olika författares
riktlinjer ger motsägande råd. (Cunliffe 2000, s. 296) Det kan vara svårt att ta till sig
och använda forskningsresultat. D’Angelo och Little (1998) påpekar att många av de
råd och riktlinjer för god webbdesign som finns i litteraturen bygger på åsikter samt att
författarna i vissa fall har skilda åsikter (s. 73, 75). Head (1999a) menar att webbdesign
fortfarande mest handlar om mångfald och kreativitet i stället för konformitet och
användbarhet. Hon säger:

                                                
7 3L[HO�eller�ELOGSXQNW�är bildelement som utgör minsta beståndsdel i ett raster. (Svenska datatermgruppen
2001)
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Web design guidelines, blueprints for consistency and usability, are as diverse and
contradictory as recipes for meat loaf. [---] many design guides are drawn from personal
preferences, instead of sounder methods of experimentation and usability testing. (s. 106f)

������$QYlQGEDUKHW�Sn�ZHEEHQ

Nielsen (2000) förutspår en växande betydelse för DQYlQGEDUKHW i den nya ekonomi
som håller på att byggas upp med allt fler webbaserade företag. Anledningen är att
användare upplever en webbplats användbarhet från allra första stund de går in på den.
Han jämför med hur det var tidigare inom datorindustrin, där han menar att använd-
barhet kom i andra hand, eftersom kunderna inte blev medvetna om eventuella brister
förrän HIWHU att de hade köpt produkten. Nielsen pekar på att det omvända förhållandet
råder på Internet. (s. 388f) Han säger:

Loyal users are the only true value on the Internet, and users don’t return to sites that are
too difficult to use. Only if people get a positive user experience on their initial visit will
they return and start generating revenues for the site. So the tables have been turned, and
usability has become a core competency that is necessary for business survival in the
network economy. Only usable sites get any traffic. (s. 389)

Head (1999a) påpekar att betydelsen av användarcentrerad design ökar. Från att förr
bara ha varit en angelägenhet för mjukvarudesigners, är nu varje webbplats en interaktiv
mjukvara med ett eget användargränssnitt. Det faktum att det är så lätt att surfa vidare
till en annan webbplats på Internet, gör att kraven dramatiskt ökar på en webbdesign
som är ytterst lätthanterlig och enkel att förstå sig på. (s. 36)

������%HW\GHOVHQ�DY�JRG�GHVLJQ�DY�ZHEESODWVHU

Inom MDI-design handlar estetik om bruket av färg, bilder, ikoner, multimedia och
layout. Det visuella är av betydelse eftersom det påverkar användaren och hennes/hans
uppmärksamhet, förståelse och förmåga att ta till sig bildskärmens budskap och inne-
håll. Målsättningen med visuell design är att effektivt vägleda användarens uppmärk-
samhet. (Head 1999a, s. 57) Dix et al. (1998) pekar på vikten av bra design – den
hjälper till att lyfta fram innehållet på webbplatsen. De säger:

Excellent page design can make useless material look attractive, but it still remains useless
material. On the other hand, poor design can mean that excellent material is never seen by
potential readers, as they have become bored, or intolerant of the medium, or confused, or
for a host of other reasons have aborted their attempts to download and view the
information. Pages do have to look immediately interesting and attractive if people are to
spend time, effort and, because of the communication costs, money, in viewing them; the
user-centered nature of the medium makes this imperative. (s. 603f)

I litteraturen finns det flera som uttrycker att det finns ett samband mellan en webbplats
visuella utformning å ena sidan och användarens uppfattning av trovärdigheten hos
upphovsmannen samt webbplatsens information å andra sidan. (Lynch & Horton 1999,
s. 17; Nielsen 2000, s. 92) Nielsen (2000) säger: ”the visual appearance is literally the
first thing the user sees upon entering a site, and good-looking visuals are a major
opportunity for establishing credibility.” (s. 92) Även Skov (se, Clausen 1999b) uppger
att hon är helt säker på att det finns ett samband mellan dels ett trovärdigt innehåll och
en trovärdig organisation, dels designen av en resurs. Skov säger att hon blir misstänk-
sam om en webbplats har en dålig design; om det finns grammatiska fel och felstavade
ord i texten; om det är för mycket ramar eller överflödig grafik; eller om användaren
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behöver avancerade programvaror för att tolka budskapet. Hon menar att ”a creator that
doesn’t bother to follow the rules for good Web-publishing is unlikely to provide
reliable information”. (s. 6) Även Flanders och Willis (1998) tar upp typografiska fel
som ett sätt att skrämma iväg användare och misstänkliggöra organisationens
trovärdighet (s. 129).

Garlock och Piontek (1999) menar att efter hand som användarna har blivit alltmer
förtrogna med webben, så förväntar de sig också mer beträffande webbplatsernas
attraktionskraft och design. Detta innebär att webbdesignern måste lägga ner mer kraft
på att presentera sin information på ett tilltalande sätt. (s. 25) Clausen (1999b) pekar på
designens betydelse för att användarna ska vilja återvända till en webbplats: ”A well-
arranged and logically constructed home page that includes relevant information in
pleasant and inviting graphic surroundings will – other things being equal – give the
user a positive experience and possibly stimulate into future use.” (s. 6)

������9DO�DY�IlUJ

Färg är ett viktigt kommunikationsverktyg och ett starkt stimuli som är lätt att miss-
bruka och använda på fel sätt (Marcus 1997, s. 436; Sutcliffe 1995, s. 197f). När man
färgsätter en webbplats finns det många olika aspekter att ta hänsyn till. (Beträffande
människans färgperception, se kapitel 2.2.1.)

Färg kan användas för att VNDSD�NRQVHNYHQV på webbplatsens sidor. Används färg på ett
genomtänkt sätt binds sidorna ihop till en enhet. (Garlock & Piontek 1999, s. 26)
Marcus (1997) betonar att vid design med färger är det speciellt viktigt med tydlighet,
enkelhet och konsekvens. Han menar att färg bl.a. kan bidra till att lyfta fram viktig
information, reducera antalet misstolkningar, öka tydligheten och göra det hela mer
lättförståeligt (s. 436f).

Principer för NRQWUDVW och harmoni är viktiga att ta ställning till i skapandet av en
webbplats, menar Golding och White (1997, s. 84f). Det är viktigt att textens färg står i
stark kontrast mot bakgrundens färg (Flanders & Willis 1998, s. 82; Nielsen 2000, s.
125). Ljus bakgrundsfärg gör texten mer läsbar, eftersom den får texten att sticka ut och
synas bättre (Zimmerman, se Head 1999a, s. 113). Nielsen (2000) säger att för högsta
läsbarhet krävs en svart text mot en vit bakgrund. Den sämsta färgkombinationen,
menar han, är rosa text mot en grön bakgrund, vilken för det första inte ger tillräcklig
kontrast och för det andra är omöjlig att läsa för människor med röd-grön färgblindhet.
(s. 125) Head (1999a) pekar på att när färg används effektivt kan kontraster och skugg-
effekter rikta användarens uppmärksamhet mot t.ex. en viktig ikon (s. 59).

Lynch och Horton (1999) anser att man bör använda sig av milda färger och menar att
milda pastellnyanser passar bäst både som bakgrundsfärg och för mindre beståndsdelar.
De säger att man ska undvika att använda skarpa grundfärger med hög mättnad, förutom
på ställen man verkligen vill betona, och till och med där ska man använda dessa färger
med största försiktighet. (s. 77) Sutcliffe (1995) menar att färger med låg mättnad är
mer vilsamma för ögonen och därför bör användas som bakgrundsfärg (s. 197f).

Blått anses som en bra färg att använda till större ytor och som bakgrundsfärg (Marcus
1997, s. 437; Mandel 1997, s. 303; Galitz 1997, s. 504).
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Djärva grundfärger med hög mättnad ska man helst undvika, men de kan användas
sparsamt då man särskilt vill framhäva och betona något. (Lynch & Horton 1999, s. 77)
Marcus (1997) menar att det kan vara helt på sin plats att använda sig av starka och
klara färger som t.ex. varningssignal, för att få uppmärksamhet och som påminnelse (s.
437). Även Sutcliffe (1995, s. 197) och Garlock & Piontek (1999, s. 33) pekar på att
färg är ett effektivt medel då man vill accentuera något, och att det även kan användas
för att gruppera eller åtskilja information.

Sutcliffe (1995) säger vidare att färg dessutom har ett estetiskt värde och om färg
används rätt kan det uppfattas som mer vilsamt och behagligt för ögat än en svart-vit
skärmbild (s. 197). Användande av färg är ett sätt att attrahera användare (Garlock &
Piontek 1999, s. 27).

En väl erkänd designregel för färgsättning är att aldrig använda mer än fyra färger på en
skärmbild om man på ett effektivt sätt vill styra användarens uppmärksamhet och und-
vika rörighet på sidan (Shneiderman 1998, s. 399; Head 1999a, s. 57).

Det finns 216 s.k. VlNUD�IlUJHU8. Dessa säkra färger bör man använda om man vill att
webbplatsens färger ska se likadana ut för användarna i åtminstone de två största webb-
läsarna. (Flanders & Willis 1998, s. 85; Weinman 1996-97).

������%LOGHU��JUDILN�RFK�QHGODGGQLQJVWLG

Hur mycket grafik ska en webbsida bestå av? Grafik kan vara ett effektivt sätt att locka
användare, men har man alltför mycket tung grafik påverkas sidans nedladdningstid.
Det går alltid fortare att ladda ner text än grafik. (Lynch & Horton 1999, s. 42) Nielsens
(2000) åsikt är att man ska minimera mängden grafik på webbplatsen, speciellt på
förstasidan och andra sidor högt upp i hierarkin (s. 134f). ”The most effective designs
for general (mostly modem-based) Internet audiences are a careful balance of text and
links with relatively small graphics” (Lynch & Horton 1999, s. 55). Flanders och Willis
(1998) säger att man ska beskriva alla bilder med ALT-text9 med tanke på dem som inte
har tålamod att vänta på att bilderna ska laddas ner (s. 85). Genom att ALT-text inklu-
derats kan också blinda och synsvaga få innehållet uppläst genom talsyntes10 och på så
sätt förstå innehållet eller budskapet i bilder och grafiska navigeringsknappar på en
webbplats (Lynch & Horton 1999, s. 18). Ett bra sätt att möta olika användares behov är
att ha en alternativ, rent textbaserad, variant av webbplatsen (ibid., s. 44). De användare
som lockas av snygg grafik får sitt, och de som inte vill/kan vänta för att se grafiken kan
direkt gå in på den alternativa sidan där länkar och andra navigeringsmöjligheter består
av ren text.

Undersökningar har visat att användare av datorer blir frustrerade om de måste vänta
mer än tio sekunder. Detta gör att man som webbdesigner bör tänka sig för innan man
                                                
8 Dessa färger kan användas av både Windows- och Macintoshanvändare. (Flanders & Willis 1998, s. 85)
Se Lynda Weinmans webbplats för mer information om 7KH�%URZVHU�VDIH�FRORU�SDOHWWH.
9 ALT-text: ALT är ett attribut som används inom HTML-kodning för att ge en DOWHUQDWLYWH[W, alltså en
text som visas i stället för bilden i en webbläsare, vilken ställts in för att inte visa bilder eller som inte kan
visa bilder. Genom att ange ALT-texter gör man webbsidan mer användarvänlig för den som inte vill eller
kan se bilderna. (Stafflin 1998, s. 89)
10 Talsyntes: ”maskinellt framställt tal. [---] Talsyntes avser ofta system för omvandling av text till tal”
(Granström 1995, s. 86)
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inkluderar många bilder, alltför tung grafik eller stora mängder text på en sida. Sådant
kräver lång nedladdningstid, och många användare sitter hemma med modemuppkopp-
ling och har inte tålamod att vänta. (Garlock & Piontek 1999, s. 7; Lynch & Horton,
1999, s. 16; Nielsen 2000, s. 42, 46) Nielsen (1999) menar också att det inte har någon
betydelse för användarna YDUI|U något tar lång tid – de uppfattar det bara som att
webbplatsen inte erbjuder god service. Långsamma svarstider minskar ofta direkt
användarens förtroende och orsakar alltid en förlust av besökare på webbplatsen.
Garlock och Piontek (1999) säger: ”Slow speed may be the single biggest impediment
to user satisfaction on the Web.” (s. 7). Olika användare har olika mycket tålamod
framför datorskärmen. Shneiderman (1998) menar att användare som är nybörjare
kanske har mer tålamod än erfarna användare. Faktorer som påverkar hur villig en
användare är att vänta, kan vara sådant som tidigare erfarenhet, personlighet och vilken
sorts uppgift de har för avsikt utföra på webbplatsen. (s. 359f)

Head (1999a) menar att när grafiska detaljer används på ett riktigt sätt, kan de förbättra
användarens förmåga att göra prioriteringar och bearbeta information. De kan vägleda
användaren då denne ska utföra sina uppgifter. Hon säger: ”Just as landmarks help
people navigate in the physical world, design landmarks such as icons, menu bars, and
site maps, help users navigate the virtual landscape.” (s. 57)

������$QLPDWLRQHU�RFK�U|UOLJ�WH[W

Bilder som rör sig påverkar mycket starkt människans perifera seende. Det är svårt att
koncentrera sig på att läsa en text om det t.ex. uppe i ena hörnet finns en snurrande
logga. (Nielsen 2000, s. 143) Nielsen (2000) varnar även för användande av rörliga eller
blinkande ord och meningar, eftersom sådan text är mycket mer svårläst än statisk text
(s. 126). Han menar att animationer ibland kan ha sin plats inom webbdesign, men att
det oftast är bäst att minimera användandet av dem (s. 143). Mandel (1997) säger:

[…] much of the value of animation is purely for entertainment, although animated cursors
may make it easier to see the cursor on the screen, especially with smaller, low-resolution
notebook computer screens. Animation can be used to enhance visual communication
between computers and users. (s. 307).

������9DO�DY�WHFNHQVQLWW

Vissa teckensnitt är mer läsbara på skärmen än andra. Ett traditionellt teckensnitt för
papper är 7LPHV�5RPDQ, men det lämpar sig inte för läsning på bildskärm, eftersom det
är ett alltför litet teckensnitt och har oregelbunden form. 7LPHV�1HZ�5RPDQ är ett
exempel på ett traditionellt teckensnitt som anpassats för att läsas på datorskärm, och
det är standardteckensnitt i de flesta webbläsare. *HRUJLD och 9HUGDQD är teckensnitt
som designades just med tanke på läsbarhet på datorskärmen. Det är vanligt att man
använder sig av teckensnitt med seriffer, såsom Times New Roman och Georgia, till
brödtext och Verdana och $ULDO, dvs. teckensnitt utan seriffer11, för rubriker. Detta
eftersom de flesta läsare tycker att det är lättare att läsa en text med teckensnitt som har
seriffer i långa textstycken och tycker att Times New Roman är bekvämt att läsa på
pappersutskrifter. (Lynch & Horton 1999, s. 88) Nielsen (2000) anser att beträffande
liten text (9 punkter eller mindre) så blir läsbarheten större om man använder teckensnitt

                                                
11 Utan seriffer (6DQV�VHULI) betyder att bokstäverna inte har ”klackar” Så här ser det ut: 9HUGDQD  Arial.
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utan seriffer. Har man större text än så kan man använda ett teckensnitt med seriffer, om
man tycker att det passar bättre på webbplatsen. (s. 126)

Det mest karakteristiska för typografi på webben är kanske att det inte går att förutse
exakt hur saker och ting kommer att se ut på användarens skärm (Lynch & Horton
1999, s. 79). Nielsen (2000) anser att man inte ska vara alltför specifik beträffande
teckensnitt på webbplatsen – innehåller användarens dator inte det teckensnitt man valt,
kan texten bli oläsbar på hennes/hans bildskärm. Oftast är det bäst att inte alls speci-
ficera teckensnitt utan bara acceptera standardteckensnittet12, för då vet man att det
alltid fungerar. Men om man verkligen vill ha ett särskilt teckensnitt, ska man vara noga
med att ange flera alternativa teckensnitt för att öka chansen för att åtminstone något av
dessa finns på användarens dator. (s. 26)

������6WUXNWXU

Användarna på Internet behöver struktur för att få en känsla av var de befinner sig.
Webbens grundläggande natur stödjer ingen annan struktur än den individuella
ZHEEVLGDQ, vilken är den enda erkända informationsenheten. Det räcker inte, utan det
krävs också att ZHEESODWVHQ kan ses som en strukturerad enhet. För att detta ska bli
möjligt måste varje webbsida ge användaren en anvisning om var de befinner sig.
(Nielsen 2000, s. 222)

:HEEVLGDQV�VWUXNWXU
Nielsen (2000) förespråkar enkelhet: ”Simplicity should be the goal of page design.
Users are rarely on a site to enjoy the design; instead, they prefer to focus on the
content.” (s. 97) Han menar att en webbsida till största delen ska bestå av ett för
användaren intressant LQQHKnOO, snarare än utrymme för QDYLJDWLRQ�(s. 18). Att skapa en
tydlig och konsekvent visuell hierarkisk uppbyggnad är den primära uppgiften för
grafisk design. Viktiga delar ska lyftas fram och innehållet ska organiseras logiskt och
förutsägbart. (Lynch & Horton 1999, s. 53) Nielsen (2000) pekar på att man ska
undvika en linjär struktur av informationen på webbsidorna, eftersom det försämrar
användbarheten – webben är i sig själv icke-linjär till sin natur. Man ska i stället
strukturera en större mängd information i olika kategorier, så att det blir lättare för
användaren att skumma igenom och hitta det som intresserar. (s. 199)

En enformig och trist sida bestående av ren text framstår som en odefinierbar grå massa,
utan några tydliga ledtrådar till hur informationen är strukturerad. Och en sida som
domineras av dålig design eller alltför djärv typografi eller grafik slår emot betraktarens
ögon och kan förvirra denne i sökandet efter ett konkret innehåll. Man måste därför hitta
den rätta balansen mellan att dra till sig betraktarens blick med hjälp av visuella
kontraster och att erbjuda en känsla av organisation. (Lynch & Horton 1999, s. 54)

:HEESODWVHQV�VWUXNWXU
Nielsen (2000) menar att de två viktigaste principerna för god webbplatsstruktur är för
det första att överhuvudtaget ha en genomtänkt struktur, och för det andra att låta
strukturen spegla DQYlQGDUQDV uppfattning om webbplatsen och dess service och
information – göra webbplatsen användarorienterad. Han menar vidare att man kan

                                                
12 Standardteckensnittet för t.ex. PC är Times New Roman och Arial (IBM 2001).
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tycka att det är självklart att webbplatsen ska ha en struktur, men ”many sites evolve
without any planned structure and end up in total chaos as a collection of random
directories without any systematic relations among different parts of the site”. (s. 198)
Nielsen påpekar också att ett misstag som många gör är att låta webbplatsen spegla
organisationens uppbyggnad – då får man en webbplats som är internt fokuserad.
Webbplatsens struktur bör i stället bestämmas utifrån de uppgifter som användarna kan
tänkas vilja lösa där. (ibid.)

Nielsen (2000) menar att en bra och tydlig struktur av webbplatsen kan ge användaren
svar på frågan 9DUW�NDQ�MDJ�WD�YlJHQ"�(s. 191). Webbplatsens struktur är viktig för
användbarheten. Information kan till stor del organiseras hierarkiskt och en illustration
av denna hierarki kan sedan presenteras högst upp på varje webbsida. På detta vis
erbjuds användaren möjlighet att se var hon/han befinner sig i hierarkin. Användaren
kan också navigera vidare utifrån denna presentation, genom att varje plats i den
illustrerade hierarkin länkar vidare till aktuell sida. (ibid., s. 222f)

Användarna vill kunna komma åt information genom att klicka så få gånger som möjligt
(Lynch & Horton 1999, s. 15; Flanders & Willis 1998, s. 28). Det är därför viktigt att
webbplatsen har en effektiv informationshierarki, så att antalet steg genom menysidor
minimeras. Det finns undersökningsresultat som visar att användare föredrar menyer
med åtminstone fem till sju länkar. Dessutom föredrar de ett fåtal mycket komprimerade
skärmbilder med valmöjligheter framför flera lager av förenklade menyer. Platta hierar-
kier kan medföra att användaren måste skumma igenom långa menyer, men de går inte
lika lätt vilse på webbplatsen. (Lynch & Horton 1999, s. 15; Horton, se IBM 2001)

5DPDU
5DPWHNQLN�� är metadokument som anropar och visar flera HTML-dokument i ett och
samma webbläsarfönster. Sidor som är byggda med ramar fungerar inte som en integre-
rad enhet. Fördelarna med ramar är bl.a. att de underlättar underhåll av webbsidorna,
och att de är ett bra sätt att bibehålla konsekvens vad gäller webbplatsens design. Man
kan dela upp webbläsarfönstret mellan webbplatsnavigation och det material man vill
presentera. Det kan också vara fördelaktigt att använda ramar på en webbplats vars
innehåll förväntas ständigt förändras och bytas ut. (Lynch & Horton 1999, s. 74)

Mot detta vänder sig Nielsen (2000) som säger: ”Frames: Just Say No. People who
really know what they are doing can sometimes use frames to good effect, although
even experienced designers are advised to use frames as sparingly as possible.” (s. 85)
Han menar att navigation inte fungerar på webbplatser med ramar, eftersom enheten för
navigation är åtskild från visningsenheten. Om en användare gör ett bokmärke i sin
webbläsare är det inte säkert att samma skärmbild kommer upp nästa gång hon/han
klickar på sitt bokmärke. Och vad värre är – sidans webbadress14 slutar fungera. (s. 86)
Ramar försvårar också för användare som vill skriva ut en sida (Lynch & Horton 1999,
s. 74). Dessutom förlänger ramar nedladdningstiden (Flanders & Willis 1998, s. 140).

                                                
13 Vi använder UDPDU��UDPWHNQLN för eng. IUDPHV. ”…teknik inom sidbeskrivningsspråket HTML som
möjliggör indelning av en webbsida i flera rutor där varje ruta innehåller ett separat HTML-dokument”
och ”Med hjälp av ramteknik kan sidor utformas så att det t.ex. i en ram visas en meny och i en annan
ram ett valt dokument.” (Svenska datatermgruppen 2001)
14 Webbadress används för eng. URL (Uniform Resource Locator)
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Nielsen (2000) säger att många webbplatser, som har såväl en version med ramar som
en utan, har erfarit att de flesta användare föredrar versionen utan ramar (s. 91). Även
Flanders och Willis (1998) pekar på att många användare är negativt inställda till ramar
(s. 139f).

5XOOQLQJ
Forskning visar att långa webbsidor är negativt för användaren, eftersom hon/han måste
hålla alltför mycket information i minnet när den rullas15 bort från bildskärmen. De
förlorar lätt sammanhanget när navigationsknappar och huvudlänkar inte längre syns.
(Lynch & Horton 1999, s. 60). I användbarhetsstudier som Nielsen (2000) gjorde 1994
och 1995 framkom att bara tio procent av användarna rullade fram den information på
en sida som inte är synlig på skärmen. Undersökningar som gjorts senare tyder på att
fler användare börjat rulla neråt på långa webbsidor. Dock är fortfarande vissa använ-
dare motvilliga att göra detta på navigationssidor. Att behöva rulla på dessa är inte bra
eftersom man inte kan se alla valmöjligheter samtidigt, vilket ökar minnesbördan. Detta
försämrar användbarheten och ökar risken för misstag. (s. 112-115) Flanders och Willis
(1998) säger att många användare inte vill rulla mer än två sidor (s. 81). Därför är det
också viktigt att all väsentlig information samt navigeringsmöjligheter finns placerade
överst på sidan. Lynch och Horton (1999) menar att långa sidor även kan ha fördelar.
De är ofta enklare att organisera och också lättare för användaren att ladda ner. Långa
sidor lämpar sig bra för information som inte är tänkt att läsas direkt på skärmen, utan
skall skrivas ut. Ett sätt att göra långa sidor mer användarvänliga är att placera ut
navigations-knappar som leder till sidans topp. (s. 60) Korta sidor utan rullning är
lämpliga för webbplatsens förstasida; till dokument som bara ska läsas direkt samt för
sidor med tung grafik (ibid., s. 61).

Horisontell rullning är en av de mest ogillade interaktionerna i en webbläsare. Det är
negativt eftersom användarna måste hålla på att rulla fram och tillbaka för att kunna läsa
varje rad (Nielsen 2000, s. 174f; Flanders & Willis 1998, s. 145).

������1DYLJDWLRQ

Shneiderman (1998) säger att K\SHUWH[W innebär sådant som klickbara innehållsför-
teckningar och index; bekvämt tillbakabackande till föregående sida; sökningar med
hjälp av söksträngar; bokmärken och andra navigeringsverktyg. Hypertexten förändrar
läsupplevelsen eftersom läsaren kan välja att frångå den traditionella linjära texten
genom att hoppa fram och tillbaka mellan olika artiklar. (s. 556) Den vanligaste inter-
aktionen mellan användare och webbplats utgörs av användarens navigering via hyper-
textlänkar mellan olika dokument. Det huvudsakliga gränssnittsproblemet på en webb-
plats är användarens brist på förståelse för var någonstans i webbplatsens lokala
informationsorganisation hon/han befinner sig. Det är därför viktigt att användarna
alltid lätt kan återvända till förstasidan och till andra betydelsefulla navigationspunkter
på webbplatsen. Sådana grundläggande länkar ska finnas tillgängliga på webbplatsens
samtliga sidor. (Lynch & Horton 1999, s. 14).

Lynch och Horton (1999) menar att bra webbplatser till sin natur är interaktiva. De har
interna länkar inom webbplatsen men också länkar utåt mot andra webbplatser. Det är
                                                
15 Vi använder UXOOD för eng. VFUROO� Rullning eller scrollning betyder att man förflyttar text eller bild
kontinuerligt på bildskärm eller i fönster. (Svenska datatermgruppen 2001)
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viktigt att regelbundet kontrollera att inga länkar är brutna – informationen förändras
snabbt på webben och sidor byter adresser. (s. 17)

Nielsen (2000, s. 188) pekar också på vikten av att användarna erbjuds navigationsstöd:
The Web is a navigational system: The basic user interaction is to click on hypertext links
in order to move around a huge information space with hundreds of millions of pages.
Because the space is so vast, navigation is difficult, and it becomes necessary to provide
users with navigational support beyond the simple “go-to” hyperlinks. Navigation
interfaces need to help users answer the three fundamental questions of navigation:

• Where am I?
• Where have I been?
• Where can I go?

Användaren behöver veta var hon/han befinner sig såväl i förhållande till webben i stort,
som i den aktuella webbplatsens struktur. För att användaren ska få svar på frågan 9DU
lU�MDJ" är det viktigt att det finns en logotyp (eller annan identifiering) konsekvent
placerad på en webbplats alla sidor. Det ska också finnas en tydlig rubrik och en
meningsfull titel på varje sida. Ett annat vanligt navigationsstöd är att visa en grafisk
illustration av en del av webbplatsstrukturen, där den aktuella webbsidan markeras.
Frågan 9DU�KDU�MDJ�YDULW"�besvaras lättast av olika funktioner hos de vanligaste webb-
läsarna, såsom tillbakaknappen, förteckningen över senast besökta sidor samt att
tidigare besökta länkar visas med en annan färg. Webbdesignern kan bidra med att
använda standardfärgerna både för besökta och obesökta länkar, så att användaren kan
se vilka länkar hon/han redan besökt. Frågan 9DUW�NDQ�MDJ�Jn"�besvaras med hjälp av de
navigationsmöjligheter och länkar som erbjuds på sidan. Det som bäst kan ge svar på
denna fråga är en bra och genomtänkt webbplatsstruktur. (Nielsen 2000, s. 188-191)

Hypertext gör att användaren inte bara kan klicka sig fram och tillbaka på en webbplats
utan också ut ur webbplatsen till andra webbplatser. Därför bör varje enskild sida på en
webbplats vara mer självständig, än t.ex. sidorna i en tryckt bok. Alla webbsidor
behöver förses med en informativ titel; upphovsmannens identitet; tidpunkt när sidan
lades ut eller när den uppdaterades; samt länk tillbaka till förstasidan. (Lynch & Horton
1999, s. 12f).

Navigation är en av de vanligaste orsakerna till användbarhetsproblem på webben –
användarna behöver såväl effektivt kunna utforska webbplatsen och finna relevant
information, som kunna hitta tillbaka till där de kom ifrån. Användare behöver kunna få
en överblick över och en uppfattning om en webbplats huvudsyfte och kontext. Det kan
vara anledningen till att en majoritet av användare söker sig till webbplatskartor. En
sådan erbjuder användaren en total visuell överblick över webbplatsen, vilket är mycket
uppskattat. En annan funktion som underlättar navigation är navigationslister högst upp
eller längst ner på webbsidorna. (Head 1999a, s. 109f)

)lUJVlWWQLQJ�DY�OlQNDU
När det gäller färgsättning av länkar finner man i litteraturen olika åsikter. De flesta
webbläsare använder sig av två färger för att visa länkar. Länkar till sidor som använda-
ren inte har sett är blå och länkar till sidor som användaren tidigare varit inne på är lila
eller röda. Nielsen (2000) menar att det är viktigt att man behåller detta sätt att med färg
koda länkar. Det underlättar för användarna att se vilka länkar de redan har besökt på en
webbplats och vad som finns kvar att undersöka. Det är irriterande för användaren som
trycker på samma länk flera gånger på grund av att hon/han inte minns att hon/han
redan sett innehållet bakom den länken. Om besökta länkar inte ändrar färg kanske en
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del användare ger upp sitt sökande i tron att de redan sett innehållet bakom alla länkar.
(s. 64, 191, 195) Garlock och Piontek (1999) däremot, anser att man inte längre behöver
ha blå länkar. Man kan ha olika färger för att skilja mellan olika typer av hyperlänkar
eller för att länkarna ska passa bättre in i den omgivande designen av webbplatsen. (s.
27)

������.RQVHNYHQV�L�XWIRUPQLQJHQ�DY�ZHEESODWVHU

Konsekvens16 är något som betonas inom MDI-teori. Nielsen (1999) säger att konsek-
vens är en av de mest kraftfulla principerna för användbarhet. Om saker och ting alltid
beter sig på HWW visst sätt behöver inte användarna oroa sig för vad som ska hända – de
vet av tidigare erfarenhet vad som händer. Head (1999a) menar att konsekvens speciellt
har att göra med OLNKHW beträffande layout, grafiskt formspråk och kommandonamn i alla
delar av en produkt. Ett konsekvent gränssnitt underlättar inlärning och navigation och
låter användaren koncentrera sig på de uppgifter hon/han ska utföra. (s. 53) Sutcliffe
(1995) pekar på konsekvens som en viktig MDI-princip. Hon menar att konsekvens
underlättar inlärning och memorering – ju mer konsekvent något är desto lättare är det
att uppfatta mönster i det och således lära sig dess struktur och egenskaper. Människan
är bra på att känna igen mönster och att associera. (s. 40) Det är viktigt med en
konsekvent utförd design av hur navigeringen på webbplatsens sidor ser ut, fungerar
och också hur den är placerad. Detta ska utformas likadant genom alla sidor på en
webbplats. (Garlock & Piontek 1999, s. 4; Stielow & Rubeo 1999, s. 12; Flanders &
Willis 1998, s. 27f)

Lynch och Horton (1999) säger: ”Repetition is not boring; it gives your site a consistent
graphic identity that creates and then reinforces a distinct sense of ’place’ and makes
your site distinct and memorable.” (s. 56) De menar att för att få bästa möjliga funk-
tionalitet och läsbarhet ska webbplatsen och webbsidorna följa ett konsekvent mönster
vad gäller såväl layout och grafiska motiv som hierarkisk struktur. Syftet är att vara
konsekvent och förutsägbar så att användarna känner sig väl till mods – förvissade om
att de kan finna vad de söker – när de surfar runt på webbplatsen. (s. 16f ) Lynch och
Horton menar: ”Visual and functional continuity in your web site organization, graphic
design, and typography are essential to convince your audience that your web site offers
them timely, accurate, and useful information.” (1999, s. 53)

Shneiderman (1998) anser att regeln om konsekvens inom design är den regel som man
oftast bryter mot. Det kan vara svårt att följa den, eftersom det finns så många olika
aspekter beträffande vilka designen ska vara konsekvent. (s. 74)

<WWUH�NRQVHNYHQV
Garlock och Piontek (1999, s. 5) och Nielsen (2000, s. 217) tar upp konsekvens också i
ett bredare sammanhang. De menar att webbanvändarna mer och mer ser webben som
en enda källa till information. Användarna förflyttar sig så snabbt på webben att
gränserna mellan olika webbplatser blir flytande. Därför bör man vara så konventionell
som möjligt i utformningen av sin webbplats. Användaren ska inte behöva känna att
hon/han behöver lära sig nya färdigheter för att få tillgång till den information som

                                                
16 Vi använder NRQVHNYHQV för eng. FRQVLVWHQF\.
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erbjuds. Nielsen (1997) påpekar att användare alltid klagar bittert när de kommer in på
webbplatser där saker och ting skiljer sig alltför mycket från konventionen på nätet.

����$QSDVVQLQJ�WLOO�DQYlQGDUQD

Allt fler svenskar får tillgång till och använder Internet – 44 procent av befolkningen
hade tillgång till Internet i hemmet våren 1999. Men tillgången till Internet i hemmet är
ojämnt fördelad över befolkningen – det är de unga och medelålders med medelhög
eller hög utbildning samt tjänstemän som har Internet hemma. (Bergström & Wadbring
1999, s. 240f)

De två viktigaste användningsområdena för regelbundna Internetanvändare – de som
använder Internet minst någon gång i veckan – är e-post och informationssökning
(Bergström & Wadbring 1999, s. 243). Nielsen (2000) säger att användarna främst är
ute efter innehållet på webbplatser (s. 99). ”Information retrieval has replaced random
surfing. A majority of users have come to view the Web as a source of information for
solving problems” (Head 1999a, s. 100).

I design av gränssnitt bör man fråga sig vilka de potentiella användarna är. En webb-
platsdesigner bör ta hänsyn till användarnas kön, ålder, etniska bakgrund, språk-
tillhörighet, ekonomiska status och utbildningsbakgrund. Fysiska funktionshinder – syn-
och hörselnedsättningar och problem med muskelkontroll kräver speciell design
(Shneiderman 1998, s. 565). Webbplatsdesignern bör också tänka på användarnas olika
bakgrundkunskaper – är användarna nybörjare, har de någon vana eller är de vana
användare – vid utformningen av webbplatsen (Mandel 1997, s. 415).

$QYlQGDQGH�DY�VSMXWVSHWVWHNQRORJL
Lynch och Horton (1999) påpekar att webbutvecklare och -designers ofta har mycket
bättre utrustning än den vanlige användaren. Man bör beakta att användarna många
gånger har gamla datorer och mjukvaror samt att många sitter hemma med modem-
uppkopplingar. I detta sammanhang blir ALT-texten viktig eftersom användare med
långsamma modemuppkopplingar ofta stänger av bildvisningsfunktionen (s. 18).
Nielsen (1996) säger att användande av ”bleeding-edge technology” förvisso lockar
några få användare men de flesta bryr sig mer om att innehållet på webbplatsen är
användbart och att servicen är god.

$QSDVVQLQJ�WLOO�ROLND�ZHEEOlVDUH
,QWHUQHW�([SORUHU och 1HWVFDSH�1DYLJDWRU är idag de två vanligaste webbläsarna.
Garlock och Piontek (1999) menar att man som webbplatsdesigner också måste tänka
på äldre versioner av dessa två webbläsare, vilka kommer att visa webbsidorna
annorlunda än senare versioner (s. 6). De menar att man ska försöka granska sina
webbsidor i så många olika datormiljöer som möjligt, för att få en uppfattning om de
olika varianter av webbsidorna som användarna kan tänkas komma att se på sin
bildskärm (s. 7). Garlock och Piontek (1999) säger: ”Make sure your interface is
compatible and accessible. It is always important to create pages that are going to
display properly on all browsers and operating systems.” (s. 6) Nielsen (2000, s. 97) och
Lynch och Horton (1999, s. 18) menar att man ska se till så att webbplatsens sidor ser
bra ut i de två senaste årens webbläsare.
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����'H�ZHEEDQVYDULJD�±�NRQWH[W

Preece et al. (1994) beskriver vad som ingår i MDI-design. Det handlar både om
aspekter som rör datorn och mänskliga aspekter, samt interaktionen mellan dator och
människa. De mänskliga aspekterna inkluderar bl.a. RUJDQLVDWRULVND�IDNWRUHU (utbild-
ning, arbetsutformning, politik, roller, arbetsorganisation), DQYlQGDUHQ (bl.a. kognitiva
processer och förmågor, erfarenhetsnivå samt personlighet), DQYlQGDUJUlQVVQLWW (bl.a.
färg, ikoner, grafik, multimedia) samt DUEHWVXSSJLIW (bl.a. arbetsfördelning, kunskap,
uppgiftens svårighetsgrad) (s. 30-31). De webbansvarigas förutsättningar och möjlig-
heter att skapa en bra webbplats är med andra ord beroende av en rad faktorer.

Clyde (2000) menar att det som behövs i planeringen och utvecklingen av en webbplats
är: personal och kunskap, tid, pengar samt mjukvaror och utrustning. Av dessa menar
Clyde att personal och kunskap är det viktigaste. Det är en rad olika kunskaper och
färdigheter som krävs av personalen under olika stadier av planeringen och utveck-
lingen av webbplatsen (s. 98). Hedman (1998) beskriver det som en rad olika arbets-
uppgifter som den webbansvarige kan tänkas ha: som designer, samordnare, marknads-
förare, HTML-kodare, publicerande utgivare, DTP-specialist (Desktop publishing),
programmerare, projektledare, postmaster, systemadministratör, multimediaspecialist,
utbildare, säkerhetsansvarig samt som redaktör (s. 10ff). Den webbansvariges arbets-
situation samt företagets resurser, behov och mål avgör hur många av dessa arbets-
uppgifter den webbansvarige har ansvar för. I en organisation med stora resurser kanske
den webbansvarige arbetar mer med projektledning och samordning av expertis, än med
t.ex. HTML-kodning eller utbildning. (ibid., s. 16ff) Även om man använder sig av
extern hjälp för många av eller alla dessa uppgifter, menar Clyde (2000) att ledningen
på ett bibliotek måste ha god överblick över webbplatsprojektet och/eller bra
ledaregenskaper (s. 98).

Det är viktigt att mål och visioner är gemensamma för en webbsatsning och för organi-
sationen. En satsning på en webbplats bör inte ske separat, isolerad från övrig verksam-
het i organisationen, utan den bör komplettera dess verksamhet. (Hedman 1998, s. 26)
Stielow (1999) pekar på att det viktigaste steget när man skapar en webbplats, är att
formulera en tydlig idé beträffande vad man vill åstadkomma med webbplatsen. Han
säger: ”This goal should be balanced with an understanding of how the site relates to the
institutional mission, and how the project can be integrated with ongoing functions.” (s.
25) Tallmo (1999) anser att det inte behövs mycket för att avsevärt kunna förbättra en
webbplats. Han säger: ”Det handlar förstås till stor del om pengar. Men kanske ännu
mera om organisationens medvetenhet, och inte minst dess lednings medvetenhet.” Han
menar att organisationer där en stor del av personalen varje dag använder sig av e-post
och webben, har goda förutsättningar att skapa en bra och fungerande webbplats. En
sämre sits har organisationer med ”liten datormognad och kanske rent av organisa-
toriska problem” – en webbplats kan då förvärra situationen ”eftersom man riskerar att
exponera organisationens inre problem för omvärlden”. Tallmo anser att en ensam eld-
själ som – utan stöd eller engagemang från personal och ledning – försöker skapa en
webbplats har en ganska hopplös uppgift ”för i grunden kan inget hända förrän organi-
sationen mognar i sin helhet”. Stielow (1999) menar att ingen person ensam kan ha all
den kunskap som krävs för att skapa en bra webbplats – åtminstone inte för att skapa ett
virtuellt bibliotek (s. 27).
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Cunliffe (2000) menar att många webbplatsprojekt genomförs med begränsade resurser,
vad gäller tid, ekonomi och framför allt fackkunskap. Detta gäller särskilt icke-
professionella projekt och resulterar i att många webbplatser har en undermålig design.
(s. 297)

Det är en rad olika utmaningar som den webbansvarige står inför. Man vet t.ex. inte
vilken datormiljö – vad gäller såväl hårdvara som mjukvara – användaren arbetar i.
Detta medför att man inte har någon kontroll över hur dokumentet presenteras eller hur
lång tid sidorna tar att ladda ner. Vidare innebär design av webbplatser en blandning av
olika beståndsdelar: innehåll, visuellt utseende och användbarhet. Förmodligen kommer
det att läggas allt större vikt vid det visuella utseendet av webbgränssnittet. Ytterligare
en utmaning för den som skapar webbplatser är den heterogena användarpopulationen
som i praktiken kan vara hela jordens befolkning – vilka är användarna och vilken kul-
turell och språklig kontext befinner de sig i? Det är också svårt att veta hur de poten-
tiella användarna egentligen använder sig av webben. (Cunliffe 2000, s. 295)

Det är en mycket dynamisk arbetssituation som den webbansvarige befinner sig i. En
webbplats blir snart en ”spökplats” med döda länkar och inaktuell information om det
inte sker kontinuerliga förändringar och uppdateringar. Den webbansvarige måste hålla
sig à jour när det gäller ny teknik för webben. En webbplats med interaktivitet kräver
också att den webbansvarige lyssnar på användarna – vilken information är viktig för
dem och vad vill de ha på webbplatsen. Uppdatering, förändring och förbättring är ett
sätt att tillfredsställa användarnas behov. (Garlock & Piontek 1999, s. 2; Hedman 1998,
s. 16f)

Cunliffe (2000) menar att många webbutvecklare är ovetande om eller inte har tillgång
till forskningsresultaten inom MDI, hypermedia och webbdesign. Han refererar till
Nielsen, som anser att en del webbutvecklare överför forskningsresultat från MDI till
webbdesign utan att tänka efter om forskningsresultaten stämmer när de tillämpas på
webben. (s. 296)

����7LGLJDUH�HPSLULVND�VWXGLHU

Enligt Clausen (1999b) har det gjorts få studier som handlar om bibliotek och deras
webbplatser. De undersökningar som har utförts har i det flesta fall använt sig av
kvantitativa metoder. Clausen menar att det behövs användarinriktade studier som
använder sig av kvalitativa metoder. (s. 5) Vi har inte funnit någon undersökning som
låter folkbibliotekens webbansvariga komma till tals.

Den studie som ligger närmast vår egen är en amerikansk undersökning gjord av
D’Angelo och Little (1998), vid School of Library and Information Studies at Texas
Woman’s University. Syftet är att etablera en forskningsbaserad uppsättning av
riktlinjer för design av webbplatser. Genom att undersöka befintliga riktlinjer och
därefter jämföra valda delar av dessa riktlinjer med ett antal webbplatser, vill man
utröna ifall webbdesigners följer dessa riktlinjer. D’Angelo och Little menar att om
bibliotek och andra organisationer följer riktlinjer baserade på forskning, kan de vara
försäkrade om att de är representerade på webben på ett fördelaktigt sätt samt att deras
sidor är användbara för brukarna.
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D’Angelo och Little fann få exempel på forskning om webbplatsdesign, vilket de menar
kan bero på att webben är så ung. Många riktlinjer för design av webbplatser bygger
dessutom på personliga åsikter, vilket gör att de ibland motsäger varandra. I sin under-
sökning inkluderar D’Angelo och Little forskning om television och datorskärmar. De
menar att denna forskning kan ge viss vägledning också för design av webbplatser.
Riktlinjer i litteraturen jämfördes och tio designelement valdes ut för att testas mot tjugo
webbplatser. Dessa webbplatser valdes ut från en lista med prisbelönta webbplatser i
tidskriften Windows Magazine och från listor i Yahoo. Webbplatserna var såväl aka-
demiska som kommersiella respektive personliga alternativt professionella.

Endast en av de tjugo webbplatserna följer alla tio framtagna riktlinjer. Alla webbplatser
följer åtminstone två av de tio riktlinjerna. Det finns ingen riktlinje som alla webb-
platserna rättar sig efter. D’Angelo och Little tycker sig se en tendens till att de som
designar webbplatser använder sig av designprinciper för tryckt material även när de
designar för det nya mediet.

En annan amerikansk undersökning (Vora 1998) handlar om webbansvariga. Syftet med
studien är bl.a. att undersöka vilken yrkes- och utbildningsbakgrund de webbansvariga
har; vilken erfarenhet de har av att formge webbplatser; vilken typ av webbplatser de
designar; om de arbetar i team samt om de i formgivningen av webbplatser tänker på
tillgänglighetsaspekter. Undersökningen genomfördes under fyra veckor årsskiftet
1997-1998. Man annonserade efter undersökningsdeltagare på Internet genom vissa
diskussionsgrupper och på vissa sändlistor17 (t.ex. :RUOG�:LGH�:HE�DUWLVWV &RQVRUWLXP,
+XPDQ�)DFWRUV�:HE�FRQIHUHQFH�SDUWLFLSDQWV, :HE:RPDQ och :HE�'HVLJQ). 138
personer deltog i undersökningen. Vora säger: ”Like other surveys on the Internet, these
respondents were self-selected.” (s. 14)

I resultatet framkommer att respondenterna har varierande utbildnings- och yrkes-
bakgrund. Bl.a. är dataprogrammering, grafisk design, ergonomi och användargräns-
snittdesign vanliga svar, men också kognitiv psykologi och multimedia nämns. Ett högt
antal svarande med yrkesbakgrund inom gränssnittdesign, grafisk design och ergonomi
var ett väntat resultat, då dessa yrken är välrepresenterade i de diskussionsgrupper och i
de sändlistor ur vilka respondenterna efterlystes. (ibid., s. 15) En webbdesignerprofil
skapades utifrån undersökningsresultaten. Hon/han har mer än två års erfarenhet av
webbplatsdesign; designar webbplatser främst för företag eller för personligt bruk och
arbetar i team med mindre än fem personer. Det är endast 16,7 % av respondenterna
som alltid i sin design tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter när hon/han skapar
webbplatser. (ibid., s. 24, 28)

Något annat som framkommer i undersökningen är att respondenterna är mycket irrite-
rade på webbläsarnas inkompatibilitet. De ägnar avsevärd tid åt att granska och anpassa
webbplatserna för att de åtminstone ska se bra ut i Netscape Navigator och Internet
Explorer (ibid., s. 28). Det framhålls att undersökningsresultaten inte är generaliserbara
på hela webbdesignerpopulationen, eftersom respondenterna var få och själva hade valt
att delta i undersökningen. Dessutom finns det, som ovan nämnts, en naturlig bias mot
en viss typ av yrkesbakgrund bland respondenterna. (ibid., s. 29)

                                                
17 Diskussionsgrupper motsvara engelskans QHZV�JURXS�och sändlista motsvaras av PDLOLQJ�OLVW (Svenska
datatermgruppen 2001).
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Nedan presenterar vi kortfattat ett antal undersökningar som på olika sätt handlar om
bibliotekswebbplatser och användargränssnitt.

En dansk undersökning (Clausen 1999a) går huvudsakligen ut på att ta fram en lista
med evalueringskriterier för utvärdering av bibliotekswebbplatser. Vidare presenteras i
rapporten en evaluering av tolv stora danska forskningsbiblioteks webbplatser, gjord
utifrån den lista med evalueringskriterier som författaren skapat. Clausen behandlar i sin
rapport kvaliteten på webbplatserna, huvudsakligen med avseende på GHVLJQ, QDYLJDWLRQ
och HVWHWLN, men även vad gäller den presenterade LQIRUPDWLRQHQ.

Det resultat han kommer fram till i sin empiriska undersökning av de tolv forsknings-
bibliotekens webbplatser, är att de är av relativt god kvalitet. Han menar dock att man
kan begära bättre av denna typ av institution, eftersom dess webbplats är utarbetad av
informationsspecialister, vilka i alla andra sammanhang på biblioteket strävar efter en
hög kvalitet på informationen. Clausen anser att samma höga kvalitetskrav också bör
gälla för webbplatsen. Han pekar på att i stort sett alla de undersökta webbplatserna
innehöll fel och brister vad gäller nästan samtliga punkter på evalueringsschemat – en
del av dessa fel var dessutom banala, anser Clausen. Han uppmanar biblioteken att
bättra sig inom detta område.

En i webbsammanhang lite äldre undersökning är en magisteruppsats från BIVIL18

(Brümmer & Åstrand 1996) som handlar om elektroniska biblioteks hemsidors innehåll,
struktur, form och användarstöd. ,QQHKnOO definieras av uppsatsförfattarna som den typ
av information och service som ges på hemsidan; VWUXNWXU som det sätt på vilket man har
grupperat information och service på hemsidan och IRUP som relationen mellan text och
grafik. Undersökningen gjordes hösten 1995, och omfattade ungefär hundra – såväl
svenska som utländska – huvudsakligen vetenskapliga biblioteks hemsidor. Syftet med
studien är att undersöka hur biblioteken använder sina hemsidor på Internet för att
presentera sig och erbjuda sina tjänster. Dessutom vill uppsatsförfattarna kunna ge
förslag till förbättringar beträffande bibliotekens användning av Internet.

Brümmer och Åstrand ger allmänna rekommendationer som de menar kan appliceras
också på andra typer av elektroniska bibliotek, inte bara på forskningsbiblioteken. En
viktig allmän rekommendation är att biblioteken ska tänka igenom syftet med en webb-
plats. (s. 37) Brümmer och Åstrand säger att de endast fann ett fåtal bibliotekswebb-
platser med policydokument eller uttalade strategier (s. 4). Och en av deras rekommen-
dationer är att alla webbplatser bör förklara syftet med sin närvaro på Internet med ett
policydokument (s. 40). Angeläget att tänka på är också vilken eller vilka målgrupper
webbplatsen ska ha. Biblioteket bör dessutom fundera på vilket intryck man vill ge –
webbplatsen som marknadsföring. Vem ska konstruera webbplatsen? – Brümmer och
Åstrand menar att det är viktigt att någon/några som är insatta i bibliotekets verk-
samhet, liksom i vilken den tänkta målgruppen är, medverkar i skapandet av webb-
platsen. De menar att detta är angeläget att tänka på särskilt om man funderar på att
lägga ut skapandet av webbplatsen på entreprenad. En sista allmän rekommendation är
att utformningen av webbplatsens sidor ska vara konsekvent – genomgående layout,
samma typografi till t.ex. rubriker och har man en logotyp ska den placeras på samma
ställe på alla sidor. (s. 37f)

                                                
18 BIVIL – Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet
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I en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) (Andersson & Petersson
1998) presenteras resultaten från en undersökning av tio svenska och tio amerikanska
folkbiblioteks webbplatser. Syftet med studien är att undersöka och jämföra dessa
webbplatser och HQ frågeställning lyder: ”Vad kan med utgångspunkt från följande
aspekter sägas om de undersökta folkbibliotekens webbplatser?: Tillgänglighet,
Kommunikation och Interaktivitet, Image, Målgrupper och Syftet med webbplatsen.”
Angående den sistnämnda aspekten, 6\IWHW�PHG�ZHEESODWVHQ, har endast två av de
undersökta webbplatserna, två amerikanska, skrivna målsättningar för webbplatsen.
Andersson och Petersson resonerar kring detta: ”Vad säger detta om biblioteket och
dess attityd gentemot sin webbplats? Det tyder kanske på att webbsatsningen inte är
genomtänkt, att det handlade om att snabbt få upp en webbplats men utan att egentligen
veta varför.” (s. 61)
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����.XQVNDSVWHRUHWLVN�DQVDWV

Man benämner ofta forskarens förhållningssätt till sitt material som antingen NYDOLWDWLYW
eller NYDQWLWDWLYW. Det behöver dock inte vara någon motsättning mellan dessa två, utan
forskaren kan inta såväl ett kvalitativt som kvantitativt förhållningssätt till sitt material
under olika faser av undersökningen. (Hartman 1993, s. 45)

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ analys är att den kvalitativa analysens
målsättning är att identifiera variationen, strukturen och/eller processen i den okända
eller delvis okända identifierade företeelsen, egenskapen eller innebörden. Medan den
kvantitativa analysen har som mål dels att undersöka fördelningen av definierade före-
teelser, egenskaper och innebörder mellan olika grupper i en population eller olika
situationer, dels att undersöka eventuella samband mellan olika företeelser. I den kvali-
tativa analysen frågar forskaren t.ex.: ”Vad kännetecknar detta fenomen eller denna
händelse?”, ”Vad innebär det?” eller ”Vad handlar det om?”. I en kvantitativ analys är
frågetypen: ”Finns det ett samband mellan en faktor och en annan?”, eller ”Förekommer
en faktor i större eller mindre omfattning i olika grupper?”. (Starrin 1994, s. 21f)

Det finns flera kvalitativa forskningsansatser, exempelvis kan nämnas fenomenologi,
fenomenografi och hermeneutik. +HUPHQHXWLNHQ försöker I|UVWn�RFK�WROND PHQLQJVIXOOD
IHQRPHQ (Gilje & Glimen 1992, s. 178).  Det samhällsvetenskaperna [och delar av
biblioteks- och informationsvetenskapen; vår anm.] studerar och försöker förstå är
meningsfulla fenomen, t.ex. muntliga yttringar, texter, handlingar och regler, normer,
värderingar samt förväntnings- och beteendemönster. Tolkning och förståelse av
meningar ”ligger därför i botten på dessa discipliner”. (ibid., s. 177f)

)|UI|UVWnHOVH och NRQWH[W är viktiga vid tolkning av meningsfulla fenomen. Det är en
grundtanke inom hermeneutiken att vi aldrig möter världen förutsättningslöst. I för-
förståelsen ingår vårt språk och våra begrepp; trosuppfattningar – det man håller för sant
om världen – samt individuella personliga erfarenheter. (Gilje & Glimen 1992, s. 183ff)
Vi kan inte frigöra oss från våra förväntningar, farhågor, åsikter, fördomar, känslor och
värderingar, men vi kan försöka vara medvetna om dem (Sjöström 1994, s. 83). För-
förståelsen är nödvändig för förståelsen av fenomenen. Kontexten är det sammanhang
som ger de meningsfulla fenomenen en bestämd mening och som ger ”de nycklar man
måste ha för att kunna förstå dem” (Gilje & Glimen 1992, s. 188). Den KHUPHQHXWLVND
FLUNHOQ är ett centralt begrepp som innebär att ”all forskning består av ständiga rörelser
mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller
mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse” (ibid., s. 191). En fråga innefattar i
sig själv en föreställning om svaret (Sjöström 1994, s. 82).

Vår studie av folkbibliotekens webbansvariga och webbplatser är kvalitativ med herme-
neutiska�drag. Vi vill genom vår undersökning skapa förståelse för olika faktorer som
kan påverka utformningen av en webbplats grafiska användargränssnitt. Vi redovisar i
uppsatsens inledning delar av vår förförståelse av vårt ämne. Under skrivandets gång
och under analysen av vårt material försöker vi vara medvetna om denna förförståelse
och också om vår egen kontext som blivande biblioteks- och informationsvetare och hur
detta påverkar vår tolkning och förståelse av de webbansvarigas utsagor. Patel och
Davidson (1994) beskriver vårt arbetssätt: ”Text, förståelse, ny textproduktion, ny
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tolkning och ny förståelse…” (s. 27). Texten är det centrala arbetsmaterialet inom
kvalitativa metoder – forskaren antecknar sina observationer eller skriver ut sitt
intervjumaterial och denna text ligger till grund för den fortsatta analysen. (Repstad
1999, s. 9f)

För att möjliggöra och fördjupa vår förståelse för och tolkning av de webbansvarigas
utsagor beträffande webbplatsers grafiska användargränssnitt, har vi gjort en omfattande
litteraturstudie inom forskningsområdet människa-dator-interaktion samt det mer
konkreta område som uppsatsen berör, nämligen webbdesign. Detta redovisas ovan i
kapitel 2.

����0HWRGYDO�I|U�GDWDLQVDPOLQJ

Från början hade vi planer på att skicka ut enkäter via e-post till mellan 50 och 100
webbplatsansvariga på de svenska folkbiblioteken. Enkäten skulle då bestå av frågor
med fasta svarsalternativ och endast några få öppna frågor. I kombination med enkät-
undersökningen tänkte vi, utifrån en checklista, granska samma webbplatsers grafiska
användargränssnitt. Hade vi använt oss av sådana NYDQWLWDWLYD�GDWDLQVDPOLQJVPHWRGHU
hade vi kunnat skapa oss en UHSUHVHQWDWLY bild av vårt undersökningsområde och kanske
kunnat dra generaliserbara slutsatser.

Under inläsning av teorilitteraturen började vår problemformulering förändras, och efter
en tid frångick vi tanken på att använda kvantitativa metoder. Vi kom fram till att en
mer NYDOLWDWLY�GDWDLQVDPOLQJVPHWRG lämpade sig bättre, speciellt för att besvara vår
tredje delfråga. Vill man besvara frågor som rör hur ofta, hur många eller hur vanligt
något är, lämpar sig en kvantitativ studie, men vill man däremot förstå eller hitta
mönster är det en kvalitativ studie man skall göra. (Trost 1997, s. 16) Det är det sist-
nämnda som är vårt intresse, därför bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa
intervjuer med webbansvariga. Eftersom vi genom intervjuerna fick in ett mycket rikligt
material, och då vi ville skydda respondenternas anonymitet, valde vi att avstå från att
granska webbplatserna utifrån checklistan.

����,QWHUYMX�VRP�GDWDLQVDPOLQJVPHWRG

Krag Jacobsen (1993) tar upp IRUVNQLQJVLQWHUYMXQ som ett viktigt redskap när man
forskar inom samhällsvetenskaperna. Han delar in forskningsintervjun i tre kategorier:
den�LQIRUPHOOD, den VWDQGDUGLVHUDGH�samt den VW\UGD�HOOHU�VWUXNWXUHUDGH�IRUVNQLQJV�
LQWHUYMXQ, också kallad för NYDOLWDWLY�LQWHUYMX. I den sistnämnda använder man sig av en
intervjuguide eller en frågemall, som har till syfte att låta alla intervjupersoner möta
ungefär samma teman. Intervjuerna blir på så sätt relativt strukturerade så att de kan
bearbetas och jämföras med varandra. Man använder sig i hög grad av |SSQD IUnJRU
vilket medför att oförutsedda och nya aspekter kan dyka upp under intervjuerna. (s.
17ff) Den IRNXVHUDGH�LQWHUYMXQ beskrivs av Bell (2000) som havandes en viss struktur
genom att en rad teman har valts ut och ska behandlas under intervjuns gång. Respon-
denterna ges frihet inom ramen för den bestämda strukturen. Vissa frågor ställs, men
respondenten tillåts reflektera kring frågorna och andra tankar som uppkommer. (s. 122)
Den fokuserade intervjun brukar också kallas KDOYVWUXNWXUHUDG�LQWHUYMX. Detta är den
intervjuform vi valt att använda i vår studie.
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������7HOHIRQLQWHUYMX�RFK�IUnJHPDOO

Att göra intervjuerna per telefon blev ett naturligt val, då vi inte ville låta folkbiblio-
tekens geografiska läge bestämma vårt val av webbplats. Vi ansåg också att telefon-
intervju lämpade sig väl för vår undersökning, eftersom de frågor vi tar upp inte är av
känslig art. Tolv intervjuer genomfördes under tre veckor, runt månadsskiftet mars-april
år 2001. Innan vi ringde respondenterna för att boka tid för intervjuer gjorde vi bedöm-
ningen att omkring 30 till 40 minuter var vad de skulle kunna avsätta, eftersom vi för-
modade att de både är tidspressade och arbetsbelastade. Intervjuernas längd var mellan
25 minuter och drygt en timme. De flesta var 35-40 minuter långa. Vi valde att använda
oss av högtalartelefon och bandspelare för att kunna registrera intervjuerna på band.
Fördelen med högtalartelefon var att vi båda kunde lyssna och göra anteckningar. En av
oss skötte själva intervjun. Alla tolv webbansvariga samtyckte till att bli inspelade. Vi
berättade för dem att de skulle vara anonyma i uppsatsen och få fingerade namn.

Våra intervjuer kan beskrivas som halvstrukturerade��Vi följde vår intervjumall (se bil.
1). Frågorna var öppna och ofta uppstod olika följdfrågor till respondenterna. Utrymme
gavs också för dem att ta upp nya teman. Vi hade några slutna frågor (ja-eller-nej-
frågor), men de webbansvariga kom ofta med förklaringar och förtydliganden även här.

Vi bad utomstående, både experter och lekmän, att granska vår frågemall för att på så
sätt förbättra frågornas kvalitet. Vi utförde även två pilotintervjuer med webbansvariga,
dels för att pröva tekniken med högtalartelefon och bandspelare, dels för att testa om
våra frågor var adekvata. De två webbansvariga gav oss dessutom givande kommentarer
angående vår frågemall. Frågorna om grafiska användargränssnitt bygger på den kun-
skap vi inhämtat genom våra litteraturstudier inom MDI och webbdesign.

Alla tolv intervjuerna skrevs ut i sin helhet, utom den som varade i drygt en timme – ur
den skrev vi ut de väsentligaste delarna – vilket gav i genomsnitt sex sidor per intervju.
Samtliga har fått läsa igenom den utskrivna intervjun, för att de skulle få en chans att
korrigera eventuella missförstånd samt ge oss sitt godkännande för användning av
materialet. Repstad (1999) betonar vikten av en ordagrann återgivning av intervjun för
analysfasen – att endast föra anteckningar eller lita på sitt minne innebär filtrering, dvs.
en förlust av delar av materialet (s. 71).

6YnULJKHWHU�RFK�EHJUlQVQLQJDU�PHG�PHWRGHQ
Ljudkvaliteten på inspelningarna var i de flesta fall god, men en del av respondenterna
talade ibland med mycket låg röst eller en aning otydligt, och det var vid senare avlyss-
ning av banden ibland svårt att höra vad som sades. Vi valde att dubbelchecka alla
intervjuer – de intervjuutskrifter som den ena av oss gjort, fick den andra kontrolläsa
samtidigt som hon lyssnade på intervjuinspelningen. Detta gjorde vi för att försöka tyda
även de mer oklara partierna av inspelningarna och korrigera eventuella misstolkningar.

Vår ringa erfarenhet av att intervjua medförde att vi i en del fall kanske inte ställde
viktiga följdfrågor och att vi ställde en del ledande följdfrågor. Trots den korta intervju-
tiden upplevde vi inte att respondenterna kände sig pressade eller inte hade tid att svara.
Men hade vi haft ytterligare tid till förfogande skulle vi haft tid att reflektera bättre över
svaren och kunnat komplettera med fler och mer genomtänkta följdfrågor.
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����8UYDO�DY�ZHEESODWVHU

Ett problem vid kvalitativa studier kan vara att man får tag på för många ”vanliga”
personer och för få av de mer ”udda”. Det man vill försöka få är en så stor YDULDWLRQ
som möjligt inom en given ram. (Trost 1997, s. 105; Holme & Solvang 1991, s. 114)
För att få variation i vårt urval valde vi att göra ett VWUDWHJLVNW�XUYDO�av webbplatser
(Trost 1997, s. 106). Den variation vi sökte var inte i första hand en variation beträff-
ande de webbansvariga (olika kön, olika utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet etc.)
utan det var ZHEESODWVHUQDV�XWVHHQGH – vad gäller färgsättning, grafik, interaktivitet,
struktur etc. – som skulle YDULHUD. Vi avsatte någon vecka för genomgång av folk-
bibliotekens webbplatser utifrån en på webben befintlig förteckning över de svenska
folkbibliotekens webbplatser (Inetmedia Svenska bibliotek 2001). Vi ville dels skapa
oss en bild av hur de svenska folkbibliotekens webbplatser såg ut, dels kunna göra ett
urval av webbplatser med varierande utseenden.

Populationen bestod av cirka 260 folkbiblioteks webbplatser på ovan nämnda lista. Vi
bestämde ganska tidigt att vi inte skulle ta med den typ av bibliotekswebbplats som är
helt inlemmad i kommunens webbplats, dvs. som kanske bara är en spalt i denna och
egentligen inte är en självständig sida. Anledningen till att vi valde bort denna typ av
webbplats var att det där är kommunens design och användargränssnitt som gäller. Vi
valde dessutom att bortse från de webbplatser som kan liknas vid informationsblad och
som inte innehåller några länkar. Dessa uppfattade vi som förhållandevis outvecklade
och ansåg därför att de inte passade för våra frågor om det grafiska gränssnittet.

Vår förförståelse var att personalens kunskaper inom området grafiskt användar-
gränssnitt samt storleken på de personalresurser folkbiblioteken lägger på webbplatsen,
skulle kunna vara faktorer som bidrog till webbplatsernas utseende och standard. De
webbansvarigas utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund var en okänd variabel, efter-
som vi vid tidpunkten för urvalet inte kunde veta vilka de var. För att få variation i vårt
urval valde vi folkbibliotek i kommuner med olika stort invånarantal. På så vis fick vi
med både större och mindre bibliotek med skilda ekonomiska förutsättningar och
personaltillgång. Vi skapade en egen indelning av kommunerna i stor, medelstor och
liten kommun. 6WRUD kallar vi de kommuner i vårt urval som har ett invånarantal mellan
90 000 och 190 000. 0HGHOVWRUD�benämner vi dem med mellan 22 000 och 57 000
invånare och OLWHQ�kallar vi de kommuner som har en befolkning på 7 000 till 18 000
invånare.

Vårt slutliga urval gick till så att vi plockade ut webbplatser tills vi tyckte att vi fått in
tillräckligt med material och variation. Repstad (1999) beskriver det med ordet ”mätt-
nad”. Forskaren slutar insamlandet när han känner sig mätt på information. (s. 70) Det
blev tolv webbplatser. Vårt urval gjorde vi, som ovan nämnts, utifrån principen att vi
skulle få med variation beträffande webbplatsernas struktur, layout, färgsättning och
närvaro av grafik. Några av webbplatserna i urvalet är enkla och strama med få färger
och inga bilder. Andra är mer färgrika och en del innehåller ganska mycket grafik och
bilder. Vissa webbplatser har en mycket professionell framtoning, medan andra ger ett
mer amatörmässigt intryck. Som vi tidigare nämnt är vi mer intresserade av att intervjua
webbansvariga för, som vi bedömer, bra webbplatser, därför har vi medvetet valt ut fler
webbplatser med förhållandevis utvecklad design och grafisk form. Detta kan vara
orsaken till att vi i vårt urval har fått en övervikt av folkbibliotek i större kommuner.
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I syfte att skydda respondenternas anonymitet har vi har avstått från att ge närmare
beskrivningar av webbplatsernas utseenden. I diskussionskapitlet kommer vi emellertid
att hänvisa till några iakttagelser vi gjort vid ovan nämnda granskningar av de tolv
webbplatsernas grafiska användargränssnitt.

����'DWDEHDUEHWQLQJ�RFK�DQDO\V

I en kvalitativ studie är det helt på sin plats att göra ändringar i frågemallen och ställa
helt nya frågor. Kanske har nya intressanta tankar kommit upp som man vill fråga om
eller så har det visat sig att någon fråga inte ger några givande svar. (Repstad 1999, s.
11, 64) Under intervjuprocessen lade vi till frågor som kändes relevanta och omformu-
lerade andra som visat sig tvetydiga eller ledande. En viss databearbetning och analys
skedde redan under datainsamlingen. Allteftersom intervjuandet fortskred fördjupades
vår förförståelse för och vår insyn i den kontext de webbansvariga ingår i, vilket på-
verkade vår förståelse av de webbansvarigas utsagor. Vi kunde också se olika teman i
det som sades, vilket skapade vissa följdfrågor.

Enligt Backman (1998) sker den exakta problem- eller frågeformuleringen i den kvali-
tativa strategin ofta under tiden man gör datainsamlingen. Man utgår från mer diffusa
och breda formuleringar som man därefter finslipar och preciserar under arbetets gång
(s. 52). Detta är också vår erfarenhet. Det har varit en process att nå fram till vår slut-
giltiga problemformulering.

Vi har haft stor nytta av våra omfattande litteraturstudier inom MDI-området och webb-
design, dels för att kunna ställa relevanta frågor till de webbansvariga, dels inför analy-
sen av det insamlade textmaterialet.
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��5HVXOWDW�RFK�DQDO\V

Resultatkapitlet är indelat i fyra huvudavsnitt. Först redogör vi för de webbansvarigas
utbildningsbakgrund och webberfarenhet. Därefter beskrivs hur arbetet kring deras
webbplatser är organiserat. Efter det följer ett avsnitt som behandlar de webbansvarigas
reflektioner kring webbplatsers grafiska användargränssnitt och kring anpassning av
webbplatserna. Avslutningsvis presenteras de webbansvarigas tankar om syftet med
webbplatserna samt planer och idéer inför framtiden.

De tolv webbansvariga har fått fingerade namn. Respondenter som vi gett namn med
begynnelsebokstav L arbetar i OLWHQ kommun; de som fått namn med begynnelsebokstav
M arbetar i PHOODQVWRU kommun och de med namn som börjar på S arbetar i en VWRU
kommun.

����'H�ZHEEDQVYDULJDV�XWELOGQLQJVEDNJUXQG�RFK�ZHEEHUIDUHQKHW

I detta kapitel ger vi en kortfattad presentation av respondenternas utbildningsbakgrund
och erfarenhet av att arbeta med webbplatser.

7DEHOO���5HVSRQGHQWHUQDV�XWELOGQLQJVEDNJUXQG�RFK�ZHEEHUIDUHQKHW

5HVSRQGHQW %LEOLRWHNDULH�
XWELOGQLQJ

6NDSDW�GHQQD
ZHEESODWV

6NDSDW�DQGUD
ZHEESODWVHU

:HEE�
HUIDUHQKHW

Lars Ja Ja Nej Ca 4 år
Lena Ja Ja Ja, en personlig 4 år
Lisa Ja Ja, planerat den Nej 2 år
Malin Ja Ja tillsammans med

en kollega
Arbetar med en 5 år

Mariann Ja Ja, planerat den Ja, enkla sidor och
bibliotekets tidigare
webbplats

6 år

Moa Ja Nej, men arbetar på
en ny

Nej Ca 8 mån.

Sara Ja Ja, förutom grafiska
formgivningen

Nej 3 år

Sofia Ja Ja, planerat den och
byggt vidare

Nej 3 år

Stig Nej Ja Ja, ett antal 4 år
Svante Ja Ja, planerat den Ja, planerat en 4-5 år
Sven Ja Nej Ja 3 år
Sören Nej Ja Ja, ett antal 7 år

I vårt urval fick vi en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män. De flesta av våra
manliga respondenter är webbansvariga vid folkbiblioteken i de större kommunerna.
Endast två av respondenterna har inte bibliotekarieutbildning – Stig och Sören.  Majo-
riteten har varit med och planerat och/eller skapat webbplatsen, och flertalet har även
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skapat andra webbplatser. Beträffande webberfarenhet har vi två extremfall – Moa, som
är nybörjare och endast har åtta månaders erfarenhet, och Sören som arbetat med webb i
sju år.

5HVSRQGHQWHUQDV�ZHEEHUIDUHQKHW�RFK�|YULJ�XWELOGQLQJ
/DUV har gått distanskursen ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLVN�NRPSOHWWHULQJVNXUV��20 poäng, på
BHS, och just nu går han distanskursen (OHNWURQLVN�SXEOLFHULQJ, 10 poäng. Han har lärt
sig HTML-kodning genom att studera en bok i ämnet. Lars tog själv initiativet till att
biblioteket skulle lägga ut en webbplats – han byggde en enkel webbplats på sin egen
dator hemma, fick den godkänd av chefen och lade därefter ut den.

/HQD är självlärd i HTML-kodning och har deltagit i en kvällskurs i Frontpage. Dess-
utom har även hon gått ovan nämnda ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLVN�NRPSOHWWHULQJVNXUV på
BHS.

/LVD har gått en halvdagskurs där hon lärde sig hur man layoutmässigt lägger upp en
webbplats samt hur man strukturerar den så att navigationen fungerar smidigt, i övrigt
är hon självlärd vad gäller webben. Lisa har varit med och planerat bibliotekets webb-
plats. Hon sköter dock inte det praktiska arbetet med att lägga ut sidorna på webben –
det gör en webbmaster på kommunen.

0DOLQ har en akademisk sekreterarutbildning i botten. Hon arbetade som kanslist på ett
bibliotek i tio år, innan hon utbildade sig till bibliotekarie. I mitten av 1990-talet gick
hon ovan nämnda ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLVN�NRPSOHWWHULQJVNXUV vid BHS. Som examens-
arbete på denna utbildning konstruerade hon tillsammans med en kollega bibliotekets
nuvarande webbplats.

0DULDQQ har en dokumentalistutbildning. Hon har läst distanskursen (OHNWURQLVN
SXEOLFHULQJ, 10 poäng, på BHS, och har dessutom gått kursen ,QWHUQHW�L�ELEOLRWHNHW, 5
poäng, samt kortare dagskurser på en annan högskola i Sverige. Hon sköter inte det
praktiska arbetet med webbplatsen – ansvaret för detta är utlagt på personer utanför
biblioteket. Mariann har varit med och planerat webbplatsens struktur och innehåll.

0RD har nyligen gått några kortare kurser i programmet Frontpage. Hon har ingen
tidigare erfarenhet av att göra webbsidor, men är just i färd med att konstruera en ny
webbplats till biblioteket och har kommit halvvägs med den vid intervjutillfället. Hon
menar att hennes kunskap om webbkonstruktion ligger på en ganska låg nivå.

6DUD har under många år arbetat med informationsprojekt av olika slag inom läns-
biblioteksverksamheten. Numera arbetar hon som informatör på kulturförvaltningen i
kommunen men har en liten fot kvar i biblioteksverksamheten. Sara har gått kortare
utbildningsdagar i t.ex. HTML, men är annars självlärd vad gäller att bygga webbsidor.
Hon har inte skapat den grafiska formen på bibliotekets webbplats, eftersom kommunen
har bestämda designregler. Sara har också varit delaktig i arbetet med att strukturera
hela kulturförvaltningens webbplats.

6RILD har deltagit i olika IT-projekt på sin arbetsplats och har genom detta fått gå ett
flertal internutbildningar i t.ex. editering, HTML-kodning och webbkonstruktion. Men
mest har hon gått utbildningar i hur man söker information via webben. Sofia och en
kollega till henne är ansvariga för innehållet på webbplatsen, men det är inte de som
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rent praktiskt har byggt den. Det arbetet lades ut på en reklambyrå som skapade design-
en, samt kommunens dataavdelning som gjorde databaserna och applikationerna. Sofia
har inte skapat någon annan webbplats, men var dock delaktig även i bibliotekets tidig-
are webbplats beträffande den del som rörde informationssökning på Internet.

6WLJ har arbetat som byggnadsingenjör i tjugo år och har på senare år omskolat sig inom
IT. Han har gått tre halvårslånga datakurser men anser sig ha lärt sig det mesta om att
bygga webbplatser genom egna studier.

6YDQWH har gått några kortare kurser i sökteknik på webben. Han är ansvarig för webb-
platsen men arbetar inte själv praktiskt med att skapa webbsidorna och har heller ingen
utbildning för detta. Det praktiska arbetet med att bygga webbsidor sköts huvudsakligen
av en kille som är anställd på den avdelning Svante är chef för.

6YHQ har gått kulturvetarlinjen, samt också en allmän datakurs för bibliotekarier på 10
poäng. Sven är självlärd beträffande HTML och webbsidebyggande. Bibliotekets nu-
varande webbplats fanns redan när Sven tillträdde som webbansvarig, så hans arbete
med den har varit att bygga vidare samt hålla den aktuell.

6|UHQ har studerat Datavetenskap vid högskolan och är nätverksingenjör (för datanät-
verk) samt PC-tekniker. Han har även gått kortare kurser i t.ex. databaskopplingar och
HTML-design kontra databaser. Sören var tidigare egen företagare inom reklam-
branschen under femton års tid. Han arbetar nu som webbmaster, IT-samordnare och
datatekniker inom kommunens Kultur- och fritidsförvaltning och har hand om hela
förvaltningens webbplatser. Sören har planerat och byggt bibliotekets webbplats, liksom
också de andra förvaltningarnas webbplatser.

Mer än hälften av respondenterna har gått olika IT- och/eller webbrelaterade kurser på
bl.a. Bibliotekshögskolan. Drygt hälften av dem har kunskaper i HTML-kodning. För-
delningen är jämn mellan de webbansvariga som själva konstruerar webbsidorna och de
som inte gör det. Alla respondenter har bibliotekarieutbildning, utom två som har
teknisk bakgrund.

����$UEHWVRUJDQLVDWLRQ�NULQJ�ZHEESODWVHQ

Här presenterar vi först respondenternas utsagor rörande vilka personalresurser som
läggs på arbetet med webbplatserna, och därefter några synpunkter angående biblio-
teksledningens och övrig personals engagemang i webbplatserna. Avslutningsvis redo-
visar vi respondenternas tankar kring kommunernas inflytande på folkbibliotekens
webbplatser.

������5HVXUVHU

Förhållandena på de små respektive de större biblioteken är mycket olika beträffande
t.ex. hur mycket personal och timmar de har till sitt förfogande för arbetet med webb-
platsen, samt hur många i personalen som är engagerade i och intresserade av bibliotek-
ets webbplats samt om de har anlitat extern hjälp från kommun eller företag.
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3HUVRQDO
Lars, Lena och Moa sköter arbetet med webbplatsen själva. Deras bibliotek hör till de
mindre i vår undersökning. Lars säger att han ibland får texter som någon annan skrivit,
vilka han sedan lägger ut på webbplatsen. Han har inte fått någon extern hjälp. Han
säger: ”Egentligen skulle man vara flera så att man kan bolla idéer med varandra.” Moa
säger att det inte finns några ”andra som är speciellt insatta i det här på biblioteket”. På
kommunen finns det dock folk som hon kan vända sig till och en person har intro-
ducerat henne i programmet Frontpage och visat hur hon ska uppdatera den nuvarande
sidan. Lena berättar att hon är ensam ansvarig för webbplatsen. Hon säger: ”Men vi har
tänkt att så ska det inte vara, utan det ska vara ett par som delar på det, så att vi har en
backup ifall jag är borta eller så.” Hon sköter både det grafiska och innehållet och
menar att sedan webbplatsen skapades 1998 har det inte hänt särskilt mycket med den.
Angående extern hjälp berättar hon att biblioteket, tillsammans med kommunen, fick en
grundlayout som gjordes av en webbyrå. Denna layout användes efter några justeringar.
Biblioteket har en dataavdelning som hjälpt till lite grand. Lena tycker att det är viktigt
att man ”organiserar arbetet kring webbplatsen så att den blir en del utav bibliotekets
arbete – inte nånting som kommer liksom ovanpå och extra”.

De övriga har lite bättre resurser. Lisa beskriver sitt biblioteks arbetsorganisation kring
webbplatsen som en redaktion med sju ansvariga för olika ämnesområden, som förutom
att skapa innehåll och hålla sidorna uppdaterade också kan komma med förslag på för-
ändring av layout och annat. Hon själv är redaktör som sätter ihop det material de sju
”journalisterna” kommer med. Om det ska göras ändringar i grafiken på webbplatsen
vänder sig Lisa till en webbmaster i en nämnd inom kommunen. De går tillsammans
igenom vilka förändringar som ska göras och sedan sköter han det praktiska. Lisa tycker
att de borde lägga ut skapandet av webbplatsen på en reklambyrå och bara sköta upp-
dateringarna själva.

Malin säger att de är två personer som jobbar med webbplatsen. Hon berättar att de
tidigare hade en kille anställd som byggde upp barn- och ungdomsavdelningens sidor,
men när han slutade efter sex månader var det ingen annan i personalen som ville ta
över arbetet. Malin har inte haft tid att sköta dessa webbsidor men har plockat bort döda
länkar efterhand. Nu ska kanske några från barnavdelningen gå på kurs och skaffa
Frontpage-programmet och ”skaka liv i dom sidorna igen”.

Det praktiska arbetet med webbplatsen sköter Mariann tillsammans med två andra
personer. Ungefär åtta ämnesansvariga bibliotekarier bidrar på olika sätt till länk-
samlingarna. Hon säger: ”Ja, det är tänkt att alla bibliotekarier ska delta. I verkligheten
är det några som är mer aktiva, som kan allt det här med FTP-ande och taggande och
alltihop från grunden.”19 På kommunen finns en multimediaexpert som de kan vända sig
till för att få råd eller praktisk hjälp och denne är också duktig på layout. Mariann
önskar att de hade en IT-bibliotekarie och berättar att biblioteket i flera år har sökt
medel för detta i sina budgetäskanden.

Sven arbetar ensam med konstruktion och grafik. Han arbetar i HTML och kodar själv
för att kunna styra utseendet. Han sköter också allting omkring uppdateringar. Han får
hjälp av bibliotekarier som är ansvariga för innehållet i länklistan på webbplatsen.
Bibliotekarierna tittar över länkarna ibland och meddelar om det finns brutna länkar
                                                
19 )73�±�)LOH�7UDQVIHU�3URWRFRO är ett protokoll för filöverföring över Internet. ”7DJJDQGH” står för
HTML-kodning.



35

eller om nya ska in. Därefter gör Sven själva inmatningen. Sven har inte fått någon
extern hjälp. Han berättar att de äntligen ska få en datatekniker på biblioteket och säger:

Vi har skött allting själva på biblioteket. Vi har ju ganska mycket jobb. Fast det är en kille
som är ganska duktig, som är musikbibliotekarie. Och han har väl mer eller mindre jobbat
som datatekniker […] Vi har säkert hundra datorer på biblioteket. Och det är ju alldeles
galet att vi inte har någon utbildad tekniker. Men nu ska vi i alla fall få en på heltid.

Svante berättar att han inte gör något praktiskt längre. Han har en kille på avdelningen
som sköter detta. Dessutom finns det två tekniker och ytterligare några i förvaltningen
som på olika sätt bidrar till sidorna och hjälper till när det behövs. De är ett team på fem
personer som varje vecka gör någonting med webbplatsen. Han säger:

Vår ambition är ju att fler ska bli delaktiga i det praktiska jobbet att hålla sidan aktuell och
så vidare. Att man på alla avdelningar och enheter i våran förvaltning har personer som går
in och håller deras del av sidan aktuell. Att filialerna tar sitt eget ansvar, att barnavdelning-
en tar sitt eget ansvar och så vidare. Och delvis funkar det så redan nu, men det skulle
kunna bli bättre.

Saras bibliotek har dels ett redaktionsråd som leder arbetet med webbplatsen, dels en
webbgrupp, som under skapandet av webbplatsen fungerade som referensgrupp, men
som nu sköter uppdatering inom respektive område. Uppdatering och underhåll av
sidorna är decentraliserat över förvaltningen. För närvarande är det nio personer som
arbetar med webbplatsen. Sara säger: ”Sen är det ju så att den stora tunga biten av
uppdatering och att skapa nya sidor och att se till strukturen, det ligger på mig och en
annan som är informationsassistent.” Grafik och konstruktion sköts av kommunen. Sara
och informationsassistenten ansvarar för att webbplatsens struktur hålls ren och att
designen är enhetlig på alla sidor. Sara har det övergripande ansvaret för webbplatsens
utseende.

Sofia har varit med och planerat webbplatsen sedan 1998. Hon och en annan person har
hållit i projektet, i vilket ganska många varit inblandade. En reklambyrå har gjort
designen efter vissa bestämda direktiv från biblioteket, och på kommunens dataenhet
har man byggt databaserna och applikationerna. De anlitar också vid behov en konsult.
Hon säger att de just nu är ett team på fem personer som jobbar med webbplatsen. Sofia
och en person till är redaktörer och ytterligare en person arbetar med att lägga in
information samt med uppdatering och redigering. Om det är större saker som ska göras
beställs det via dataenheten, men om det är mindre jobb anlitar de konsulten. Respektive
avdelningsansvarig på biblioteket är också ansvarig för sitt innehåll på webbplatsen.

Sören är webbmaster för hela kultur- och fritidsförvaltningen. Det är han som har
HTML-kompetens, och han arbetar själv med programmering och konstruktion. Han
säger: ”Sen gör jag även layouten, men den stämmer jag ju av hela tiden… Det är lättare
för folk att ha synpunkter på en layout än på programmering.” Det finns en redaktion
som har träffats varannan månad, eller så har de kommunicerat via e-post med Sören
om någonting behövt uppdateras. Sören säger att det är mer än tio personer som är
engagerade i webbplatsen. Han säger: ”Det är nog mer än så faktiskt – det är nästan alla
som har någon funktion nere på biblioteket har ju någon form av koppling […] alla
kommer in med synpunkter […] Det har fungerat jättebra.”

Stig arbetar själv med webbplatsen på sitt bibliotek. Han har en heltidstjänst som webb-
ansvarig och har fått stor frihet att utforma webbplatsen som han vill. Han säger att han
inte behöver extern hjälp. Stig får förslag till innehållet från bibliotekarierna och menar
att han har ett nära samarbete med barnavdelningens personal.
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Av vår undersökning framkommer att man på huvuddelen av biblioteken på olika vis
arbetar i team med webbplatsens underhåll. I de flesta fall är det upplagt så att biblio-
tekarier är ansvariga för att innehållet hålls uppdaterat, medan den webbansvarige
ensam eller tillsammans med någon annan person arbetar med webbplatsens struktur
och design. Sex av biblioteken får extern hjälp från kommunernas dataenheter. Sören
arbetar själv på en förvaltning i kommunen och är således en extern resurs i förhållande
till biblioteket. På Sofias bibliotek konsulterade man en reklambyrå som skapade webb-
platsens design utifrån vissa bestämda önskemål från biblioteket.

bU�GHW�WLOOUlFNOLJW�PHG�UHVXUVHU"
På frågan om de tycker att det läggs tillräckligt med arbetstimmar och personalresurser
på arbetet med webbplatsen svarar många av respondenterna att så inte är fallet.

Lars, Lena, Lisa, Malin och Moa anser alla att för lite personalresurser och arbetstid
läggs på arbetet med webbplatserna på deras bibliotek. Det rör sig här om mellan en och
två arbetstimmar i veckan. Dessa respondenter menar att brist på personalresurser och
tid gör att de inte har möjlighet att hålla webbplatserna så fräscha och uppdaterade som
de skulle önska. Moa säger att arbetet med webbplatsen är något som får komma i sista
hand – det är inget hon kan prioritera just nu. Och Malin uppger att hon känner sig
jagad över länkar som inte fungerar och säger: ”Men det är sånt man får göra i mån av
tid och vi har inte fått tid avsatt i våra tjänster för det här.”

De bibliotek där Svante och Sven arbetar har satsat lite mer personalresurser och arbets-
timmar på webbplatsen – fem-sex timmar i veckan på Svantes bibliotek och tio timmar
på Svens. Respondenterna anser dock inte detta vara tillräckligt. Det räcker till för att
upprätthålla webbsidorna, men inte för att utveckla dem.

På Marianns och Saras bibliotek motsvarar den totala tid som läggs på respektive webb-
plats ungefär en halvtidstjänst. De anser inte att detta är tillräckligt, utan bara räcker till
att upprätthålla sidorna. Mariann menar att webbplatsen är deras ständigt dåliga samvete
och att det känns ”som nåt vi gör med vänster hand”. Och Sara säger:

Vår webbplats är ju ett resultat utav hur mycket vi orkar underhålla. Det är ju väldigt
mycket vi skulle kunna göra, och som vi verkligen vill göra också, men som vi håller
tillbaks därför att vi inte kan hålla det aktuellt. Utan vi lägger bara ut precis det som vi kan
hålla helt aktuellt och uppdaterat.

Sofia, Stig och Sören är ganska nöjda med resurserna som läggs på webbplatsen på
deras bibliotek. Sofia säger att fem till tio timmar i veckan satsas på underhåll av webb-
platsen, och utöver det jobbar hon själv kontinuerligt med att utveckla den. Detta är en
stor del av hennes tjänst. På frågan om hon tycker att personalresurserna räcker till
svarar hon:

Det beror ju på vad man har för ambitioner, om man vill att det ska bli ett levande virtuellt
bibliotek […] som är igång på ett helt annat sätt än det är idag. Då skulle man ju kunna ha
mycket, mycket mer och då behöver man ju mer resurser. Men för att hålla det på den nivå
det är nu med dom utvecklingsprojekt man håller på med så… Vi är ju i alla fall tre person-
er som jobbar med det och som har det i våra tjänster att det här ska göras på något vis och
så kan vi plocka in [konsulten, vår anm.] när det behövs […] Jag tror att det är ganska så
väl just nu.

Sören berättar att konstruktionsfasen av webbplatsen tog ungefär femtio procent av hans
tjänst som webbmaster. Nu lägger han cirka fyra timmar i veckan på webbplatsen. Han
tycker att de har hittat en arbetsorganisation som fungerar bra:
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Man kan säga så här att biblioteket… om man skulle vilja så skulle man kunna ha en heltid
som skötte den här sidan. […] Jag tycker det är fel väg att gå. Jag tycker att man ska dele-
gera och fördela ansvaret för hemsidan för annars tycker jag att det blir nåt annat än en
bibliotekssida.

Sören menar dock vid ett annat tillfälle under intervjun att han själv skulle behöva
”femtio timmar om dygnet” för att hinna med allt han vill och behöver göra.

Stig säger att han ägnar cirka åttio procent av sin heltidstjänst åt webbplatsen. Upp-
datering av sidorna kräver två timmar per dag. När vi undrar om personalresurserna är
tillräckliga så säger han, lite tveksamt, att han kanske kunde behöva någon som kunde
hjälpa honom med att t.ex. skriva saker – kanske en yngre praktikant.

������/HGQLQJHQV�RFK�|YULJ�SHUVRQDOV�HQJDJHPDQJ

Ledningens, och även den övriga personalens, engagemang för webbplatsen är olika
stort på biblioteken i vårt urval.

Många av våra respondenter är nöjda med engagemanget, speciellt på biblioteken i de
större kommunerna. Sara är fullkomligt nöjd med såväl ledningens som övrig personals
engagemang och intresse – alla inser betydelsen av webbplatsen. Sofia och Sven säger
sig ha både ledning och personal med sig. Vid bägge biblioteken använder personalen
själva i hög grad webbplatsen i sitt arbete. Sven säger: ”Vi använder så mycket av hem-
sidan också som startpunkt för oss själva. Jag har lagt ut tillgängliga länkar som vi
använder ofta.” Sören menar att hans strävan är att webbplatsen ska ligga så nära
verksamheten som möjligt, därför är ansvaret för webbplatsens sidor fördelat på flera
sidansvariga. Han tycker att personalen är med hela tiden och att de tipsar varandra.
Personalens engagemang är mycket positivt för Sören. Han säger:

Dom känner, att MDJ känner att dom känner att det här är, att det är deras sida. Det är inte
min sida. […] Jag har gjort det här jobbet tillsammans med er, och då vill jag att ni ska
fortsätta att göra jobbet och jag ska inte behöva göra så mycket. Egentligen har det blivit
precis så som jag önskade.

Några, t.ex. Mariann, Stig och Svante, menar att ledningens engagemang är stort men
att intresset från övrig personal är varierande. Mariann säger att personalens, i vissa fall,
bristande intresse kan bero på tidsbrist och på att man anser att bibliotekets bas-
verksamhet bör prioriteras. Stig får mycket stöd och idéer från ledningen och har ett
nära samarbete med den. Han menar att den höga medelåldern hos bibliotekarierna i
vissa fall kan vara en orsak till bristande engagemang för webbplatsen.

Andra är inte lika nöjda. Detta gäller särskilt respondenter vid biblioteken i de små och
medelstora kommunerna. Lars känner sig ganska ensam på sitt bibliotek. Han får bara
enstaka synpunkter på webbplatsen. Han tycker att det ”är dumt” att bara en person är
engagerad i webbplatsen och anser att hela personalen borde vara med. Det skulle bli en
bättre webbplats om alla bidrog med material och kunskap från sina specialområden.
Lars menar att han inte kan veta allt som händer på biblioteket. Han har inte formellt
gått ut och bett folk att lägga tid på webbplatsen, för han menar att ”alla har egentligen
fullt upp”.

Lena tycker inte att ledning eller personal är speciellt engagerade i webbplatsen.
Förhållandena var bättre förut när hon hade en annan chef som var mycket involverad.
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”Nu hänger det helt uteslutande på mig”, säger hon. Hon tycker inte att det är en bra
organisatorisk utgångspunkt – det ska ju inte vara ett en-persons-arbete utan något som
engagerar hela personalen. Hon menar att för att arbetet med webbplatsen ska få ett
aktivt stöd så måste det förankras i organisationen. Det finns inget motstånd mot webb-
platsen – Lena menar att viljan finns men det måste ”slås ihop rent prioriteringsmässigt
i organisationen också”.

På Malins bibliotek var det ingen på barn- och ungdomsavdelningen som hade lust att
fortsätta med de sidor som en tillfälligt anställd hade byggt upp. Hon tycker inte att hela
bibliotekets personal är engagerad, men hon säger att det vore önskvärt. Hon tar tack-
samt emot material från personalen samt påpekanden när något inte fungerar.

Moa säger att ledningen tycker att det är viktigt med webbplatsen men att det annars
inte finns så stort intresse. Hon har dock lyckats få med två-tre personer som hon kan
rådfråga. Moa är i färd med att skapa en ny sida, och när den är klar vill hon att hela
personalen ska titta på den. Hon menar att övrig personal inte har tid att engagera sig i
webbplatsen.

Det är således främst på biblioteken i de mindre kommunerna som man inte är nöjd med
ledningens och personalens engagemang i webbplatsen. Lena är den respondent som
kommer in på vikten av att arbetet med webbplatsen är förankrat i organisationen.
Hedman (1998) betonar hur viktigt det är att visioner och mål är desamma för webb-
platsen som för organisationen (s. 26). Tallmo (1999) pekar på betydelsen av en med-
veten ledning och att en majoritet av personalen upplever webbplatsen som en viktig del
av arbetet på biblioteket. Denna situation tycks råda på bl.a. flera av biblioteken i de
större kommunerna.
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Under intervjuernas gång framkom det att förhållandet mellan folkbibliotek och
kommun ibland är lite komplicerat, på så vis att kommunerna på olika sätt påverkar –
eller vill påverka – bibliotekens webbplatsers utformning. Ungefär hälften av respon-
denterna tog upp olika spörsmål som handlade om detta.

Lena som arbetar med att göra om webbplatsen säger: ”Bibliotekets webbplats kommer
att vara en webbplats i kommunens, men inte som en del av kommunen, som dom andra
avdelningarna är, utan en självständig webbplats inom kommunens struktur.” Hon är
inte nöjd med upplägget på kommunens webbplats, och det motsvarande upplägget för
bibliotekets webbplats, som skapats av en webbyrå. Hon tycker inte om att ha ramar
men kommer nog att använda det i alla fall på den nya webbplatsen, eftersom kommun-
en använder sig av ramar. Hon säger: ”Jag ska se om jag kan komma runt det på nåt
sätt.”

För Lisas bibliotek fungerar det så att de inte får jobba med sidorna själva, utan de
lägger ett manus vilket sedan förmedlas till kommunen som lägger ut det. Lisa säger att
de själva skulle vilja jobba med webbplatsen på biblioteket men att kommunen säger
nej. Hon tycker att det skulle kännas mer meningsfullt om de på biblioteket själva hade
kontroll över webbplatsen. I övrigt menar Lisa att man på kommunerna överlag borde
satsa på professionell hjälp med webbplatserna.
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Malin uppger att hon övergått från att koda i HTML till att jobba med programmet
Frontpage, vilket hon inte är så förtjust i. Anledningen till övergången är att kommunen
använder sig av detta program. Hon säger också att kommunen tidigare ville likrikta
webbsidorna på kommunens webbplats. Bibliotekets webbplats låg då på kommunens
server. Men bibliotekets personal var inte nöjd med hur det såg ut: ”Det blev en väldigt
tung ram runtomkring och väldigt lite möjligheter att forma sin egen design på våra
sidor. Då sa vi det att vi ville lyfta ut vår webbplats på en egen domän. Och det har vi
gjort.” Malin berättar att hennes chef fick förhandla för att de skulle slippa bli intvinga-
de i kommunens mall, och säger:

Det var ju vår chef här som var med på det direkt. Hon tyckte inte att vi skulle in i den här
kommunmallen heller. Hade hon velat det då tror jag att någon annan hade fått ta över
sidorna – då hade det inte känts roligt. Nej, men hon tyckte inte heller att det var riktigt att
vi skulle in i den där lilla rutan där… men… det var nog lite tufft för henne att driva
igenom det, tror jag. Det var inte alldeles sådär enkelt för dom vill ju ha den här
likriktningen.

Svante tycker inte om att de måste följa kommunens standard och att det blir ramar på
bibliotekets webbplats när man går in på den via kommunens förstasida. Det går att
undvika säger han om man ”kör våran adress rakt av utan att gå via [kommunens; vår
anm.], då får man ju upp sidorna utan den där ramen”.

Sofia fick igenom att animationen på deras webbplats skulle betraktas som ett konst-
verk. Hon hade fått ett påpekande från den kommunala webbmastern om att det inte var
så bra att använda animationer. Ett beslut i kommunen säger att man inte ska använda
sig av för mycket animationer på webbplatserna. Sofia förstår kommunens rekommen-
dationer, eftersom rörliga bilder förlänger nedladdningstiden för användare som har
modemuppkoppling.

Sofia ser det som ett problem att en del saker fungerar bättre i vissa webbläsare och
menar att det till viss del beror på kommunens standardiseringsregler:

[…] har man en sån där standardisering som vi har i kommunen att det ska vara Microsoft-
produkter, och att allt ska vara optimerat mot Microsoft Explorer. Då blir det ju så att dom
andra webbläsarna kommer på… läggs på undantag lite grand, och det tycker jag är lite
tråkigt.

Sara anser att kommunens standardiseringsregler och regler för design inte är skapade
för att passa ett bibliotek. Hon säger: ”Vi känner att det måste göras vissa undantag för
biblioteksverksamheten i dom” och uppger att hon är i färd med att formulera en
skrivelse till redaktionskommittén för hela kommunens webbplats. Här formulerar hon
vilka undantagsregler hon anser sig behöva beträffande bibliotekets webbplats.

Sören, slutligen, berättar att kommunen har fått en ny informatör som inte vill att
förvaltningarna ska ha egna webbplatser. Men Sören refererar till en artikel i en stor
dagstidning som berättade om de kommunala webbplatserna och om hur fakta dränktes
i turistinformation och marknadsföring. Han vill att biblioteket ska marknadsföra sig
genom sin egen ”biblioteksprofil” och inte ”den där blåvita kommunala”. Han berättar
varför han tror att kommunen vill att bibliotekets webbplats ska inlemmas under den
egna webbplatsen:

Ja, dom vill ha in det för att på så sätt dra besökare till den kommunala sidan, som dom
lägger ner stora resurser på. […] Våra verksamheter är ju sånt som, som är lite sexiga om
jag ska uttrycka mig krasst alltså. Att det är roliga saker – att det är hockey och det är
fotboll och det är bibliotek och böcker och musik och teater och allt vad det kan vara.
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I detta kapitel presenterar vi de webbansvarigas reflektioner kring olika aspekter av
grafiska användargränssnitt såsom färgsättning; bilder och ikoner; animationer och
blinkande text; teckensnitt; struktur; navigering; användargränssnitt kontra innehåll;
interaktivitet samt konsekvens.
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Färgsättningen av ett webbgränssnitt kan användas för att uppnå olika effekter, såsom
t.ex. för att skapa konsekvens, väcka uppmärksamhet, strukturera information och för
att främja läsbarheten.

/lVEDUKHW
Läsbarhet ses som ett av de viktigaste kriterierna för färgval till webbplatsen av flera av
de webbansvariga. Lars och Sara framhåller NRQWUDVWHQ mellan bakgrund och text som
viktig för läsbarheten. Detta framhålls också i litteraturen (Flanders & Willis 1998, s.
82; Golding & White 1997, s. 84f; Zimmerman, se Head 1999a, s. 113). Sutcliffe
(1995) pekar på att människans synskärpa blir bättre med ökad kontrast mellan bak-
grund och förgrund (s. 16). Sara menar: ”Man måste se sig som att man är i allmän-
hetens tjänst, och det är läsbarheten som är det viktigaste.” Även Lena reflekterar över
läsbarhet:

Sen så kan man ju fundera lite grand över läsbarheten. […] nu är det en röd text på gul
botten… ganska mycket. Och det är inte så väldigt läsbart kanske om man har lite… ja,
svårt med färger och så. Utan vi kommer – i nästa layout så kommer vi vilja behålla det
gula och det röda, men ha mer text på vit botten, därför att det är helt enkelt lättare för ögat
att uppfatta.

Mariann och Svante har båda haft synhandikappade i åtanke vid färgsättningen av sina
webbplatser. Mariann berättar att hon inför sina färgval hade kontakt med en synskadad
kvinna: ”Hon har varit sakkunnig när det gäller högsta läsbarhet med färger. […] Den
ljusgula bakgrunden med svart text är till exempel hennes förslag.” Svante anser att
”hellre än att välja nånting som är häftigt och snyggt ska man välja nånting som är
läsbart – färger som man vet fungerar för synsvaga”. Och Malin berättar att de hade
funderingar på att ha sina icke-besökta länkar röda och de besökta gröna men kom att
tänka på att det kanske inte är så lämpligt för färgblinda människor. Deras val föll i
stället på rött för icke besökta och gult för besökta länkar. Cirka 10 % av männen och
0,5 % av kvinnorna är färgblinda och vanligast är röd-grön färgblindhet (Människo-
kroppen 1998, s. 127). Detta är en ansenlig del av befolkningen, som bör tas hänsyn till
i utformningen av det grafiska användargränssnittet. Shneiderman (1998) påpekar att
man bör ha i åtanke att det krävs speciell design för att göra gränssnittet tillgängligt
även för t.ex. människor som har synnedsättningar (s. 565). Lars funderar över vad man
kan göra för att förbättra för synhandikappade. Han säger:

Men som jag har förstått, om man tänker på personer som är synsvaga, så är det väldigt
olika vilka färger som ger bra kontrast. Men genom stilmallarna så tror jag att man ska
kunna sätta in olika förslag på färger så att användaren själv ska kunna välja den färg som
ger bäst kontrast för just henne/honom.

'HW�I\VLVND�ELEOLRWHNHWV�IlUJHU
De färger som finns i själva bibliotekslokalen har varit ledstjärna för Lena och Sofia då
de gjorde sina färgval till webbplatsen. Lena säger att ”webbplatsens färger knyter an
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till de färgerna som finns i det befintliga biblioteket, så att det är ganska mycket
hemmakänsla”. Sofias färgval grundar sig helt på husets färger och material. De fyra
färger som är orienteringspunkter i bibliotekslokalen är orienteringspunkter även på
webbplatsen. Även Sören pekar på att en av det fysiska bibliotekets färger återkommer
på webbplatsen.

)lUJHUQDV�LQQHERHQGH�HJHQVNDSHU
Sven menar att det är viktigt att man väljer ”en mjuk och harmonisk färg” och att ”det
finns harmoni i färgerna”. Stig anser att blå färg har ett djup och är en lugn färg. Han
trycker på att olika blå nyanser är mycket lämpliga färgval till en webbplats. Däremot
avråder han från användande av röd färg, vilken han anser vara en platt färg, utan djup.
Marcus (1997, s. 437) och Mandel (1997, s. 303) anser att blått är en bra färg att an-
vända till större ytor och som bakgrundsfärg. Enligt perceptionspsykologin är blått en
av de färger som människan har svårare att se (Sutcliffe 1995, s. 15). Vi menar att detta
torde medföra att blå färg inte pockar på människans uppmärksamhet alltför mycket och
därför lämpar sig väl som bakgrundsfärg på webbsidor. Sören säger att han vill använda
så ljusa färger som möjligt, och att det ska vara färger med låg mättnad. Lynch och
Horton (1999, s. 77) och Sutcliffe (1995, s. 197f) anser att milda pastellnyanser och
färger med låg mättnad passar bäst som bakgrundsfärg.

)nWDO�IlUJHU
Sven och Lisa pekar på att det är viktigt att hålla sig till ett fåtal färger. Detta är också
en erkänd designregel för färgsättning – man bör ej använda mer än fyra färger på en
skärmbild (Shneiderman 1998, s. 399; Head 1999a, s. 57).

'H�ZHEEDQVYDULJDV�IlUJYDO
Över hälften av respondenterna väljer ljusa bakgrunder – antingen ljusgul eller vit. Det
råder lite meningsskiljaktigheter om vilket som är det bästa valet av dessa två. Lisa
säger: ”Men vit bakgrund tycker vi är bra. Det får inte vara den här fruktansvärt gula
som man använder så ofta.” Lars anser däremot att ”gult och svart ger bra kontrast. Vit
bakgrund kan till och med bli lite svårläst på en stor skärm”. Nielsen (2000) säger att
svart text mot vit bakgrund ger högsta läsbarhet (s. 125).

������%LOGHU�RFK�LNRQHU

Ungefär hälften av respondenterna menar att bilderna inte får vara för stora, för tunga
eller för många, så att webbsidan därför tar lång tid att ladda ner för de användare som
sitter uppkopplade med modem. Detta är något som man även trycker mycket på i
litteraturen (Lynch & Horton 1999, s. 42; Nielsen 2000, s. 134f). Användarundersök-
ningar har visat att folk blir frustrerade och irriterade om de måste vänta mer än tio
sekunder (Garlock & Piontek 1999, s. 7; Lynch & Horton, 1999, s. 16; Nielsen 2000, s.
42, 46).

Sara påpekar ändå att ”ofta så kan ju en sida se lite upplättad ut när det finns en bild på
den”. Malin menar: ”Det är ju en balansgång, men det är ju roligt att ha bilder också”,
och Lena tycker att ”det blir väldigt tråkigt om det inte är bilder alls”. Vad gäller
användande av bilder och ikoner på webbplatsen menar Sara att

[…] man inte får vara för vidlyftig när det gäller bilder. Därför att man måste tänka på att
man blir väldigt, väldigt irriterad när man sitter och väntar på att en bild ska laddas ner. Och
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såna saker måste man tänka på om folk ska vilja återvända till ens webbplats – att det går
ganska snabbt att ta hem den.

Sofia berättar att de valt att använda mestadels illustrationer och teckningar gjorda av
en och samma illustratör. Head (1999a) pekar på att ett konsekvent grafiskt gränssnitt
vad gäller t.ex. grafiskt formspråk och layout, underlättar bl.a. navigation och låter
användaren koncentrera sig på det hon/han vill göra på webbplatsen (s. 53). Och Lynch
och Horton (1999) framhåller att ett konsekvent grafiskt gränssnitt ger webbplatsen en
egen identitet och karaktär (s. 56).

Mariann anser att man ska vara sparsam med användningen av bilder. Hon säger att ”det
får inte bli rörigt. Det finns många skräckexempel på sidor med för många bilder”. Hon
menar dock att ikoner som ytterligare förtydligar kan vara ett bra stöd.

Både Stig och Sören fotograferar själva. ”Alla bilder är tagna ur vår verksamhet på
biblioteket. […] Jag har tagit i stort sett alla bilder. Vi försöker hålla det nära verk-
samheten – man ska känna igen sig lite grand”, säger Sören. Han uppger att de har valt
att ha en bildmeny på förstasidan, dels som ett dekorativt inslag men också för att skapa
en hemkänsla – bildernas motiv är tagna ur verksamheten på biblioteket. Stig betonar
bildernas betydelse för webben. Han säger: ”Bilderna är viktiga därför att Internet inte
bara är ett textmedium” och ”om man vill presentera bara text, då kan man [lika gärna,
vår anm.] skriva ut det på papper, eller hur? På Internet kan man läsa och lyssna och se
TV, multimedia och så vidare.” Även Moa försöker i stor utsträckning använda egna
bilder på webbplatsen.

Lena, Malin och Sara menar att det är viktigt att motiven på ikonerna är tydliga och lätta
att förstå. Beträffande bildmotiven anser Sara: ”Dom måste ju ha anknytning naturligt-
vis – man ska inte ha bilder för bildernas egen skull.”

Lars, Lena, Malin, Sara och Sören tar upp vikten av att ha ALT-text till bilder och
ikoner, så att bland annat synhandikappade kan ”läsa” bilderna med hjälp av talsyntes.
Sören har samarbetat med en synskadad kille som haft synpunkter på vad som fungerar
bättre och sämre för honom på webbplatsen. Sören säger: ”Därför har vi till exempel…
om man går in på dom här bilderna då, så låter man pekaren stå så kommer det upp en
text. Det är den texten som, om man har talsyntes på datorn, läses upp. Det har jag varit
väldigt noga med att det måste fungera.” Sara säger:

Vi har ju också så att vi tänker mycket på att man ska kunna läsa det om man är synskadad
också. Och att… alla bilder till exempel är försedda med någon slags text på, så att även om
man inte kan läsa bilden då, så ska man kunna läsa texten. Det är också väldigt genomtänkt
hur man… att man kan läsa med till exempel en talsyntes och fortfarande kunna orientera
sig i sidorna… grafiskt alltså… att man kan leta sig igenom texten och att man på nåt sätt
kan hitta även på det sättet. Det är jätteviktigt!

I teorilitteraturen pekar man på vikten av att lägga till ALT-text till bilder och ikoner,
t.ex. Lynch och Horton (1999) menar att detta är viktigt för blinda och synsvaga (s. 18).

������$QLPDWLRQHU�RFK�U|UOLJ�WH[W

Sven tycker att rörliga bilder och blinkande text är så störande att han inte alls vill
använda det. Moa menar att sådana saker inte passar så bra på bibliotekswebbplatser.
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Sara, Stig och Svante anser att animationer och blinkande text är störande eller mycket
störande, men att det i vissa sammanhang kan vara befogat att använda sådana ändå.
Sara har helt avstått från sådant på sin webbplats och pekar på att det stör läsningen
väldigt mycket och att få människor egentligen tycker om blinkande texter. Men hon
kan tänka sig att lägga en ”banner”20 på förstasidan någon gång om hon vill puffa för
något speciellt. Stig är helt emot användande av blinkande text, men menar att man i
vissa fall kan använda en animation för att locka till sig användarnas uppmärksamhet –
det får dock inte bli för mycket eftersom det inte går att läsa en text tillsammans med en
rörlig bild. Och Svante tycker så här:

Jag är allergisk mot sånt! Jag tycker rätt illa om det. Det är störande – inte snyggt. Det stör
och det är tungt att ladda ner. Jag tycker att det är ganska onödigt. Det är ganska få
situationer där det känns befogat. Det finns ju såna, men det är ganska få situationer. […]
Om man till exempel vill beskriva – så här lånar man en bok och vill göra det med hjälp av
en animation för att det tydligt ska gå fram hur man gör. Då är det ju befogat.

Något mer positiv är Malin, som säger: ”Jag tycker att det är ganska störande. Jag
brukar lägga in det när vi har någon nyhet. [---] Ja, vi har en julgran som blinkar till
exempel och så har vi några ägg till påsk – så det är ganska begränsat. Lite sånt där är ju
kul också.”

Lars och Sören är motståndare till blinkande text men är mer positivt inställda till
animationer. Lars tycker att ”det finns väldigt kul animationer. […] men jag tror inte att
det tillför så väldigt mycket egentligen. […] Det skulle vara roligt om man kunde göra
egna, som var avpassade för just det biblioteket”. Och Sören anser att ”animationer […]
får onödigt mycket skäll – en animation kan ju vara oerhört pedagogisk om man vill
visa någonting”. Men han tillägger att ”man kan köra den en gång, eller man kan klicka
för att starta den… men det är ingenting som ska ligga och klicka och gå”. Mandel
(1997) menar att animationer främst är underhållande, men att de också kan användas
för att förstärka den visuella kommunikationen mellan dator och människa (s. 307).

Lena, Mariann och Sofia menar att man visst kan ha rörlig grafik, bara inte för mycket
av det. Mariann anser att ”det är okej i vissa sammanhang. Särskilt på barnsidan så är
det ju lockande […] men det får inte bli för mycket”. Lena säger: ”Vi har ju en del som
vi tycker är lite charmiga så där, som vi använder. Och dom får väl vara kvar tror jag,
men dom ska liksom inte dominera bilden utan får komma lite långt ner då.” Även Lisa
är positiv till rörlig grafik: ”Lite blinkande saker och så – det tycker jag väl är ganska
bra.”

Människans perifera seende är känsligt för rörelser och förändringar inom synfältet
(Anderson 2000, s. 39). Schultz Larsen (1997) pekar på att förändringar och sådant som
sker plötsligt i omgivningen styr människans uppmärksamhet (s. 116f). Nielsen (2000)
varnar för användande av animationer och text som rör sig eftersom det påverkar
användarens förmåga att koncentrera sig och gör texten svårläst (s.143).

                                                
20 Engelskans EDQQHU�kan på svenska översättas med ZHEEDQQRQV�(Svenska datatermgruppen 2001).
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������7HFNHQVQLWW

De teckensnitt som nämns av flest respondenter är Arial och Verdana. Stig menar att
valet av teckensnitt är mycket viktigt – han uppger att han använder Arial i rubriker och
Verdana i brödtext. Det är dock inte alla som namnger något speciellt teckensnitt. Lisa,
Moa och Sören påpekar att man inte skall blanda för många teckensnitt.

Lars, Lena och Malin pekar på att teckensnitt utan seriffer har större läsbarhet. Lars
menar att ”man ska lämna förslag på olika teckensnitt eftersom man ju inte kan vara helt
övertygad om vad för olika teckensnitt [de har, vår anm.] i sin burk då. Det är dom här
sans serifferna som är lättare att ha i löpande text”. Malin säger: ”Det har man ju också
undersökt – att det här med seriffer inte är bra på skärm. Det är mer lättläst när det är
den här rakare stilen.” Och Lena påpekar: ”Det ska ju inte vara en Times eller nåt sånt
där svårläst, som inte är anpassat för skärmen.” Sören menar att läsbarheten är viktig
och uppger att han på webbplatsen har valt att använda Arial, Verdana samt ett annat
teckensnitt utan seriffer, för att ”det är snyggt helt enkelt”.

Andra ger lite lösare motiveringar till sitt val av teckensnitt. Lisa motiverar sitt val så
här: ”Ja, vi använder ju Arial då, och jag tycker att den är bra. Jag tror att den är ganska
lättläst också.” Sofia berättar att de valde Arial på rekommendationer från bland annat
en reklambyrå. Hon uppger: ”Dom tyckte antingen Arial eller Verdana. Det är ju väldigt
många sidor som använder det.�Det är väl ett typsnitt som man har förstått att det
fungerar väldigt bra i just webbsammanhang.”

Några webbansvariga kan, till skillnad från ovanstående respondenter, tänka sig ett
teckensnitt med seriffer. Mariann, som anser att valet av teckensnitt är mycket viktigt,
säger: ”Vi har läst någonstans att Arial har högsta läsbarhet. Det varierar tydligen, för i
långa texter så är det fördelaktigare med Times New [Roman; vår anm.], men i såna här
rubriktexter så är Arial det bästa.” Lynch och Horton (1999) säger att många läsare
föredrar teckensnitt med seriffer i långa textstycken och dessutom är dessa mer
bekväma på pappersutskrifter. De menar vidare att det är vanligt att man använder sig
av teckensnitt utan seriffer för rubriker. (s. 88) Svante tycker att det är viktigt att man
tänker på att användarna kanske inte har alla teckensnitt i sin dator. Han menar:

Det är bättre att använda standardteckensnitt och räkna med att då funkar det i dom flesta
fall för den som tittar på sidan. Vi kör med Arial och man kan gott köra med Courier eller
nåt annat sånt där. Jag vet inte [om det har någon betydelse om teckensnittet har klackar
eller inte, vår anm.] … Vi har ju inte klackar. Den anses väl ibland läsbarare… Vi har
testat också mot synskadade och då var det okej att använda Arial.

Moa och Sven är mer osäkra då det gäller teckensnitt. Sven uppger att han inte har
någon bestämd uppfattning om vad som är viktigt att tänka på när det gäller val av
teckensnitt. Han menar: ”Jag vill nog ha en sida som är så pass diskret som möjligt tror
jag. Då tar man inte nån som utmärker sig så väldigt. Vi har en standard från början som
vi försöker använda oss av och den har vi hållit oss efter hela tiden.” Och Moa säger:
”Det är jag faktiskt inte så insatt i. Där har jag bara fått tips om vad som kan vara bra.
Jag har fått tips om ett typsnitt – Verdana. Och sen har jag väl mest använt det. Det är
populärt. Men jag är inte insatt i av vilka orsaker.”

Beträffande storleken på teckensnittet menar Lena och Sören att man kan välja en
medelstorlek. Malin berättar om hur hon valde storlek på teckensnittet: ”Det har väl gått
på känn – vad som ser läsbart ut på skärmen. Sen märker man ju det här att det är olika
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på olika datorer.” Och Lars anser att man ska ha ”relativa tal på teckenstorlek”. Svante
och Sören pekar på att det finns möjligheter att välja storlek på teckensnitt i webb-
läsarna. Sören betonar läsbarheten:

För det första måste det vara läsbart för alla. Man får inte ha för små typsnitt. Det finns ju
möjligheter inom webbläsarna att välja sin egen storlek på typsnitt – man kan ju gå in och
välja stora, mellan eller små. Därför har vi lagt oss på en mellannivå. Det är ju alltid en
kompromiss på upplösning och layout kan man säga. Men tanken är att det ska vara lätt att
läsa även för dom som inte ser så bra.

Lisa berättar att hon använder ett lite större och tydligare teckensnitt på webbsidan som
heter ”Särskilda tjänster”, för att de som har svårt med synen ska kunna läsa texten.

Flertalet av respondenterna använder sig av teckensnitt som är anpassade för skärmen
som t.ex. Arial och Verdana. Dessa två teckensnitt saknar seriffer, och sådana ger enligt
Nielsen (2000) bättre läsbarhet när man har liten text, 9 punkter eller mindre (s. 126).

Lars och Svante tar upp det faktum att man inte kan veta vilka teckensnitt användaren
har i sin dator. Nielsen (2000) menar att det oftast är bäst att inte specificera teckensnitt.
Man bör hellre acceptera standardteckensnittet eller ge förslag på alternativa teckensnitt.
(s. 26)

������6WUXNWXU

Struktur är en viktig aspekt av ett grafiskt gränssnitt. För Mariann, Sara och Sofia är
W\GOLJKHW, UHQKHW och HQNHOKHW på webbplatsen det mest centrala. Sofia menar att enkel-
het har varit deras ledord när de skapat webbplatsen. De har tänkt på att inte ha onödig
information, inte för mycket text och förklaringar, inte för många länkar och att man
inte ska behöva rulla. Sara säger:

Jag tycker också att det är väldigt viktigt att när man kommer in på webbplatsen, att man
ganska snabbt kan få klart för sig var man ska söka olika saker. […] Det måste vara ganska
enkelt att förstå själva… strukturen bakom det hela. Det får inte vara rörigt, utan det ska
vara ganska rent just därför att det ska vara lätt att söka. [---] Vi har valt enkelheten.

Nielsen (2000) förespråkar enkelhet vid design av webbsidor. Han menar att innehållet
är det viktigaste för användarna (s. 97).

Lars, Lisa, Sofia och Sören betonar vikten av VQDEE WLOOJnQJ till information. Lynch och
Horton (1999, s. 15) och Flanders och Willis (1998, s. 28) säger att användarna vill
klicka så få gånger som möjligt för att komma åt informationen och att det därför är
viktigt att webbplatsen har en effektiv informationshierarki – antalet steg genom meny-
sidor bör minimeras. Sofia resonerar så här beträffande webbplatsens struktur:

Det ska vara enkelt att orientera sig på sidan. Man ska få väldigt mycket, men väldigt enkel
och bra information redan från första sidan. [---] När man bygger en webbplats så måste
man ju tänka på hur människor associerar […] När du bygger gränssnittet till en startsida
till exempel, så måste du ju försöka att förstå människors associationer från den här sidan
vidare in i hela webbplatsen. Om man jämför med en trycksak eller en bok som man
bläddrar i – man läser från sida till sida, man kan sitta och slöbläddra lite och hitta bra
saker – så måste man redan från förstasidan förstå hur innehållet kommer att se ut. Det har
vi tänkt mycket på och försökt fundera ut – hur associerar människor ifrån en startsida för
att kunna ta sig vidare inåt. Man läser en hemsida på ett annat sätt än en annan publikation.
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Sören säger: ”Men jag vill att man ska ha så grund hierarki på sidan som det är möjligt,
utan att göra det förvirrande. Har man alldeles för mycket länkar på förstasidan så blir
det förvirrande.” Och Lisas åsikt är att ”egentligen så ska det inte vara så mycket text,
utan det ska vara snabba vägar till information. Framförallt den första sidan ska väl vara
sån att man direkt kan få en… en överskådlig [bild av; vår anm.] hur man ska bete sig
för att komma dit man vill”. Hon menar att det är viktigt med tydlighet. Lars säger:

Jag har också hört nåt om att man bara ska behöva göra ett visst antal klick innan man
kommer till väsentlig information. Men jag tror att tiden är lika viktig – det kanske inte gör
så mycket om man måste klicka ett par gånger, bara det går tillräckligt snabbt. Det viktiga
är kanske hur snabbt man kommer till informationen.

Lena resonerar mycket kring struktur, men vad gäller detta är hon inte riktigt nöjd med
bibliotekets nuvarande webbplats. Hon säger: ”Vi har ju en trädstruktur nu, en hierar-
kisk struktur, och den är ju ganska svår för många att ta till sig. Och den är ganska oklar
också.” Hon menar också att raderna är för långa. ”Det är ju inte heller anpassat för
ögat. Det ska ju vara 65 tecken bara, tror jag – max. Nu är det mer än så på många
ställen”, säger hon.

Stigs uppfattning om struktur skiljer sig från de övrigas. Han anser att en webbsida
layoutmässigt ska vara uppbyggd som en tidningssida, med spalter – ett igenkännligt
mönster för användarna.

En webbplats struktur växer ibland fram efter hand, utan någon genomtänkt plan. Lars
säger: ”Man kan säga att eftersom det har varit en så blygsam början så har det inte varit
någon genomtänkt idé om hur det ska se ut, utan jag har väl lagt på en bit där och en bit
där. Och sen kanske jag har ändrat mera vid nåt tillfälle.” Nielsen (2000) påpekar att
trots att man kan tycka att det är självklart att en webbplats ska ha en struktur, växer
många webbplatser fram utan någon direkt plan och därför blir strukturen ofta
osystematisk och rörig (s. 198).

5DPDU
Lars, Lena, Malin, Sara och Sven använder inte ramar och de motiverar detta bl.a. med
att ramar är krångligt och förvirrande för användaren.

Både Malin och Sara uppger att deras tidigare webbplatser var uppbyggda med ramar,
men att de tagit bort dessa i de nuvarande. För Malins del var anledningen: ”Det är det
här att man kan öppna fönster i fönster i fönster […] Man vet till slut inte var man är
någonstans. […] Det var som lite småkrångligt.” Sara anser att det blir svårhanterligt
med ramar, bl.a. blir det svårare att lägga bokmärken. Lars synpunkt är att ”det blir att
man öppnar andra sidor i ramarna och så där. Men det är ju bra att man kan ha informa-
tion som följer med till dom andra sidorna, men det kan man ju klara av med hjälp av
stilmallar också”.

Sven påpekar att det kan vara ”krångligt när man ska skriva ut om man har för mycket
frames”. Hans huvudargument mot ramar är att de ställer till problem för synhandikapp-
ade då de använder sig av talsyntes. Sven säger:

Från början har vi försökt vara väldigt enkla. Skippa alla frames och sånt här bara för att…
dom som är synhandikappade, som har kopplat talsyntes till datorn inte ska få problem. Vi
gjorde det för vi har en blindtidning här i huset, och då frågade vi dom hur man skulle lägga
upp en hemsida innan jag började. Och då sa dom att man inte skulle ha några frames, för
att det var svårt för dom som var synhandikappade att använda det.
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Stig och Svante använder ramar bara då de måste. Stig lägger stor vikt vid att ramarna
inte får synas. Han anser att det är ”fult och irriterande om det på en hem-sida finns tre
eller fyra scrollningsknappar”. Och Svante uppger att han helst vill undvika ramar
eftersom de mest ställer till problem och förvirrar. Han ger ett exempel: ”Det blir en
större tydlighet med adresser om man inte har ramar.”

Både Mariann och Sofia använder ramar på sina webbplatser och kan se såväl för- som
nackdelar med ramteknik. ”Ja visst, ibland har det en fördel tycker jag – att förtydliga
som vi har gjort, så att man ska kunna se precis var man är”, säger Mariann. Men hon
tillägger att ”sen vet jag också att för synskadade som använder hjälpprogram, som till
exempel talsyntes, kan det vara problem att läsa i ramar. Det ska man också tänka på”.
Sofia menar att

[…] för det mesta så tycker jag att det [ramar, vår anm.] är bra. Dom gånger jag tycker att
det inte fungerar är när man har för mycket olika ramar och man ska skriva ut och det kan
bli mycket krångel. […] När man bygger webbsidor med ramar måste man tänka på hur det
fungerar utskriftsmässigt i så fall.

Moa, Lisa och Sören är positivt inställda till användande av ramar. Sören tycker: ”Det är
bra. Det är praktiskt. Det underlättar ju. Det underlättar ju framförallt uppdatering av
sidorna.” Moa och Lisa anser båda att det är bra att menyn kan ligga kvar och ses på alla
webbsidorna. Moa tycker dessutom att det är lättast för henne att använda ramar nu när
hon gör sin första webbplats.

Sören har varit i kontakt med en synhandikappad för att anpassa webbplatsen till denna
grupp. Han frågade honom angående användningen av ramar: ”Jag hade mycket fråge-
tecken om det skulle fungera med frames, så att säga ramar och sånt där, om det var ett
hinder för honom. Men han menade ju det att så är ju webben uppbyggd idag så dom är
vana att navigera.”

Majoriteten av respondenterna pekar på de negativa verkningarna av ramteknik. I
litteraturen nämns en rad olika anledningar till att man ska vara försiktig med användan-
det av ramar. Exempelvis försvåras navigationen på webbplatsen, bokmärken fungerar
inte som de ska och nedladdningstiden förlängs (Flanders & Willis 1998, s. 140;
Nielsen 2000, s. 86). Men några av de webbansvariga ser även fördelar med ramar.
Lynch och Horton (1999, s. 74) menar t.ex. att ramar förenklar underhåll av webbsidor
och gör det lättare att åstadkomma en konsekvent design.

5XOOQLQJ
Endast Lisa och Moa är positivt inställda till rullning. Moa menar att man ibland måste
ha det, och hon tror att folk är rätt vana vid det. Sven är lite kluven. Han säger:

Ja, det får inte vara för långt. Vi har väl någon sida där alla tidskrifter ligger. Det är klart
jobbigt, men det är svårt att göra nåt åt det. Men annars försöker vi ha så pass korta sidor
som möjligt. Att scrolla någon sida neråt – det tycker jag inte gör så mycket.

Flera av de webbansvariga säger att de vill undvika eller undviker rullning på webb-
platsens förstasida. Svante har som grundprincip att han försöker lägga texten så att
rullning inte behövs. Han menar att det är oundvikligt ibland, men speciellt på
webbplatsens förstasida är det snyggt och tydligt om den ryms på en skärmbild. Sara
säger:

På den bild man får upp ska man kunna avgöra vad sidan innehåller utan att behöva
scrolla. […] Sen är jag själv sån att jag läser ju väldigt, väldigt lite texter på nätet, utan jag
klickar hejvilt för att se vad som finns. Och jag har försökt lägga upp våran sida på det
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sättet att texterna på dom högre nivåerna i hierarkin är korta och dom längre texterna finns
lite längre ner, djupare in i den, så att säga. Men vi är försiktiga med texter precis på
ytnivån.

På Malins webbplats har man lagt in länkar inom samma sida så att man inte behöver
rulla utan kan länka sig längre ner på sidan. Men på förstasidan ska man inte behöva
rulla, utan användaren ska se alla länkar även om hon/han har en mindre skärm. Lynch
och Horton (1999) säger att korta sidor utan rullning lämpar sig för webbplatsens första-
sida, eller till dokument som bara ska läsas direkt på skärmen (s. 61). Dessutom påpekar
t.ex. Nielsen (2000) att det är negativt att behöva rulla på navigationssidor eftersom
användaren då inte kan se alla valmöjligheter samtidigt, vilket belastar minnet (s. 112-
115). Forskningsresultat från minnesforskningen visar på människans starkt begränsade
minneskapacitet beträffande korttidsminnet. Ett annat drag hos korttidsminnet är dess
minneslagers känslighet för distraktion, vilket vanligtvis leder till glömska. (Eysenck &
Keane 2000, s. 153)

Mariann tänker på ovana användare som kanske inte är vana vid rullning och därför
missar den information som finns nedanför skärmbilden. Hon säger att hon försökt
undvika en rullningslist mellan ramen och själva sidan men att det kommer fram en
sådan i vissa upplösningar. Stig tycker att det är fult och irriterande om det finns många
rullningsknappar på en förstasida.

Sofia anser att man ska ha så lite rullning som möjligt. De har haft som princip att inte
ha någon rullning alls men ibland har det varit svårt att undvika. Men hon säger också:
”Och det kanske inte är så bra att göra för många sidor heller ibland. Det finns en fördel
att kunna förlänga sidan när man märker att det inte får rum.” Sören säger:

För det första ska man inte ha för stora och tunga textblock – det är egentligen ganska
elementärt […] Om man ska scrolla då – det visar ju alla undersökningar att det gör inte
folk. Det är lite av tanken att jag vill ha det så grunt, jag vill ha det så tydligt, jag vill ha
informationen så snabbt som möjligt… Ska man ha fördjupad information då måste man
gräva sig djupare i texten.

Lena är emot rullning, framförallt på förstasidan, och rullning i sidled måste absolut
undvikas, menar hon. Men hon säger: ”När man anpassar layouten efter 600x800, då
blir det ju scrollning om man har en annan upplösning. […] Men om man har 600x800
så vill jag inte att man ska behöva scrolla i sidled.” Lars påpekar också att man inte ska
behöva rulla i sidled. Horisontell rullning är en av de mest ogillade interaktionerna på
en webbsida (Nielsen 2000, s. 174f; Flanders & Willis 1998, s. 145).

������1DYLJHULQJ

Navigeringen på en webbplats är mycket viktig för användbarheten (Head 1999a, s.
109f). Lars, Lena, Sven och Sören pekar på betydelsen av hur navigeringen fungerar på
webbplatsen. Lena uppehåller sig länge vid detta ämne. Hon anser t.ex. att bilder inte
”ska vara utgångspunkten för navigation. Det tycker jag inte, för då blir det svårt om
[…] dom inte laddas ner ordentligt”. Lena menar vidare att den indexfunktion hon har
lagt på förstasidan är ett gott hjälpmedel vid navigering på webbplatsen. Där presenteras
webbplatsens olika sidor i bokstavsordning. Med hjälp av detta index kan man direkt ta
sig till den sida man önskar. Lena är emellertid självkritisk även beträffande navige-
ringen på bibliotekets nuvarande webbplats. Hon menar t.ex. att ikoner för navigering
inte skall vara placerade längst ner på sidan så att man måste rulla sig ner för att kunna
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navigera vidare. Hon säger vidare: ”Tillbaka-pilar är lurigt att använda eftersom man
ofta länkar till en sida från olika platser – tillbaka till vilken sida kan man undra?” Lena
anser: ”Det här är nästan det svåraste – att få en tydlig och självklar navigering och
struktur av webbplatsen.”

Sören förespråkar en så grund hierarki som möjligt på webbplatsen utan att det blir
rörigt. Han anser att det är viktigt att ”man inte ska behöva leta för djupt – man ska
snabbt komma dit man vill”. Sören har därför ett tjugotal länkar på förstasidan, vilka
leder till de vanligaste funktionerna på biblioteket. Han har också valt att presentera
länkarna i form av en bildmeny – man klickar på en ikon för att komma direkt till den
sida man är intresserad av. Bildmenyn är tänkt att fungera ”som ett dekorativt inslag,
men sen samtidigt som ett igenkännande”. Samtliga foton är tagna i bibliotekets
verksamhet, berättar Sören.

Lars och Sven berör bara helt kort navigeringens betydelse. Sven menar att det är viktigt
att ”det är lätt att ta sig fram”. Och Lars säger: ”Det ska vara lättnavigerat, och att
man… det är väl där man kanske har felat en del.” Han har tänkt på hur många länkar
man ska ha: ”Jag har läst att man bara kan ta till sig ett visst antal länkar på en sida och
sedan blir det oöverskådligt då. Man kanske kan göra flera parallella sidor i sådana fall,
så att det blir färre länkar på varje.”

8WIRUPQLQJ�DY�OlQNDU
Lisa, Sofia, Svante och Sven säger att de markerar en länk med blå text. Sven skiljer
dessutom mellan aktiverade och oaktiverade länkar. Han säger: ”Vi har den här färgen
från början – blått och rött – som alltid fungerar. Den färgen tycker jag är ganska bra.
Man har en färg för länkar som varit aktiverade och [en annan för; vår anm.] dom som
inte har varit det.” Svante säger att man ska försöka använda det som blivit standard på
nätet och att man inte ska laborera för mycket med egna färger. Han tycker att det är
självklart att man ska undvika understrukna rubriker eftersom användarna kan misstolka
det som en länk. Lisas webbplats har blå länkar och hon tycker att det är bra för de lite
mer ovana användarna så att de tydligt ser vad man kan klicka på. Sofia säger:

Vi försöker att standardisera så mycket som möjligt – att en länk är en blå text… Därför att
finns det Internet-standarder som har blivit… även om dom inte är vedertagna… så finns
det ju ändå vissa såna här principer som dom flesta använder sig av och hittar man några
såna bra så tycker jag att man kan använda dom. En sån sak som det här med länkarna, det
tycker jag är en rätt bra grej – att man indikerar vad en länk är.

Nielsen (2000, s. 64, 191, 195) anser att det är viktigt att man använder de färger på
länkar – aktiverade och oaktiverade – som blivit standard på nätet. Det underlättar för
användarna att se vad som finns kvar att undersöka och vilka länkar de redan har besökt
på en webbplats. Mot detta vänder sig Garlock och Piontek (1999, s. 27) som tycker att
man inte behöver använda den blå färgen på länkar längre. De menar att man kan ha
olika färger för att särskilja olika typer av länkar eller för att länkarna bättre ska passa in
i designen på webbplatsen.

På Malins webbplats bryter man mot färgstandarden – blått och rött/lila. Hon berättar att
de har ljusgul bakgrund och blå text. Och oaktiverade länkar är röda och de som varit
aktiverade är gula. Hon säger: ”Det var någon bok jag läste som sa att länkarna ska lik-
som sticka fram – det är dom som ska vara röda och icke-länkarna ska vara blå, annars
är det ju ofta tvärtom.” På Marianns webbplats blir aktiverade länkar grå, och hon
menar att det är viktigt att man ser att man nyligen använt länken. Hon säger också att
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färgsättningen av länkar har flera funktioner och att det delvis är en estetisk fråga. Lena
använder sig av röda understrukna länkar. I en ny layout kommer länkarna att vara blå
men inte understrukna – de blir understrukna när man för muspekaren över dem. Hon
säger: ”Man har ju en bild av att en länk ska vara blå, tror jag.” Hon anser vidare att det
blir trist med ”den där standardblå med understruket överallt, för det blir… förstör
layouten ganska kraftigt tycker jag”.

Stigs länkar ser ut som vanlig text, och han menar att det är en modetrend att länkarna
LQWH är understrukna. Han säger att folk missförstår vad som är en länk och vad som inte
är det, men att de måste vänja sig vid detta. Han tycker det är fult med understrukna
länkar och säger: ”En snygg design kräver en hemsida utan understrukna länkar.” Han
använder dock en funktion som gör att länkarna byter nyans om man för muspekaren
över dem – på så sätt ser användarna att det är en länk. Sören har också tagit bort under-
strykningar av länkar för att det inte ska se så rörigt ut, och även han använder en funk-
tion som gör att länkarna ändrar färg när pekaren är över dem. Sören tycker att det blir
rörigt om man skiljer mellan aktiverade och oaktiverade länkar:

Jag tycker att det kan bli lite rörigt. Det kan vara många som använder samma dator och så
vidare. Är det en dator man sitter vid hemma och surfar på, då kan det ju kanske vara bra att
man ser att man har varit där. Men i det här fallet tycker jag – det finns liksom ingen
funktion i att tala om för någon att du har redan varit inne på katalogen.

Lars resonerar om olika webbläsare och färgbyte på länkar. Han tycker att det är snyggt
om länkarnas färger indikerar om de är aktiverade eller inte, men tillägger att det inte
fungerar i vissa versioner av Netscape Navigator utan bara i Internet Explorer. Men i en
nyare version av Netscape kommer det att fungera och då ska han använda sig av den
funktionen, så att man ser vilken länk man har aktiverat.

Moa, som är i färd med att skapa en ny version av webbplatsen, har inte riktigt bestämt
sig för vilka färger hon ska använda eller om länkarna ska ändra färg när de aktiveras.
Hon säger dock att hon tycker att länkarnas färg ska passa in i övriga färger och att man
ska se vad som är en länk antingen på en gång eller ”när man går förbi den”.

������$QYlQGDUJUlQVVQLWW�NRQWUD�LQQHKnOO

Vi frågar de webbansvariga vilken betydelse det grafiska användargränssnittet har i
förhållande till webbplatsens innehåll – och om det ena är viktigare än det andra.

Lars, Malin och Svante tycker utan tvekan att innehållet är viktigare än gränssnittet.
Svante säger: ”Jaa, alltså det [gränssnittet; vår anm.] är ju underordnat för att det är
innehållet som naturligtvis är det viktiga.” Han menar att med hjälp av det grafiska
gränssnittet kan man ”lyfta fram innehållet för så många människor som möjligt, till
exempel för dom som har svårt att se och dom som är lite ovana vid Internet”. Han
tycker: ”Hellre att den är lite gråtrist och innehållsrik än tvärtom.” Lars menar att för
användarna är information om öppettider och bibliotekskatalogen det viktigaste. Han
tycker att sidan ska vara enkel och överskådlig eftersom informationen är det viktiga.

De övriga är mer tveksamma om vad som är viktigast. Sven vacklar. Han tycker å ena
sidan att det är trist med en sida som är bra innehållsmässigt men som ser ”jäkligt tråkig
ut […] Jag tycker nog att dom måste harmoniera på nåt sätt… men kanske ändå att
innehållet är det viktigaste”. Mariann är också lite kluven. Hon säger: ”Ja, det är ett
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dilemma tycker jag, för det ska egentligen vara så få val som möjligt för att det inte ska
bli rörigt, men samtidigt ska det vara väldigt pregnanta rubriker för att man inte ska
behöva tveka eller chansa.” Hon säger att för henne är innehållet basen, men presenta-
tion och en tydlig struktur är också oerhört viktigt.

Moa tycker att det grafiska gränssnittet och innehållet hör ihop. De är svåra att åtskilja.
Men hon kommer fram till att innehållet ändå är viktigare och tillägger: ”Men det är
klart, är det snyggt och innehållet är felaktigt eller konstigt då är det ju ingen mening
alls.”

Stig talar om att finna en balans. Han anser att det är viktigt att ett biblioteks webbplats
har en egen stil och att den estetiska aspekten är mycket betydelsefull. En webbplats
måste locka användaren – ser den tråkig ut betyder inte innehållet någonting. Han menar
att innehållet ändå är det viktigaste, men att man kan lyfta fram informationen antingen
på ett tråkigt sätt eller på ett roligt. Sören beskriver det grafiska gränssnittet som ett
verktyg för att hjälpa användaren att hitta rätt. Men det grafiska är bara en yta om det
inte finns ett innehåll, anser han.

Sara och Sofia har båda uppfattningen att man inte kan skilja på det grafiska gränssnittet
och innehållet på en webbplats. Sara uttrycker det så här: ”Jag tycker på nåt sätt att hur
man tänker, hur man lägger ut innehållet och hur man gör det sökbart […] det följer
samma tanke egentligen… Det är delar av samma filosofi.” Hon har personligen svårt
för webbplatser som ”röriga”, men menar att det lockar vissa grupper. Sofia, som också
strävat efter enkelhet på sin webbplats, säger: ”Dom följer väl hand i hand, dom två.”
Hon säger att de har lagt ner mycket energi på webbplatsens utseende, men på ett sätt så
att inte innehållet blivit lidande.

Lisa tycker att man i kommunerna borde satsa på professionell hjälp med layout och
användargränssnitt, eftersom sidorna ofta är lite trista och tunga. Lisa vill ha det
”glassigare” och säger att ”gentemot allmänheten så tror jag att man ska ha en rätt så
frän framtoning”. Hon är den enda som betonar det grafiska gränssnittet framför
innehållet. Hon säger:

Ja, användargränssnittet tror jag är viktigt alltså. […] Jag tror inte att man ska lägga ut så
där väldigt mycket innehåll, utan jag ser det mer som en reklampelare. Här har du liksom
[…] möjlighet att skaffa dig information. Men framförallt så vill vi ju att folk ska se vilka
tjänster och medier vi erbjuder… här. Och sen så ska man komma hit och ta del av det.

Majoriteten av respondenterna tycker att innehållet är viktigare än formgivningen på ett
biblioteks webbplats. Några har emellertid ett helhetstänkande och anser att det inte går
att skilja på form och innehåll – båda är lika viktiga för dem. Även Nielsen (2000)
menar att innehållet på webbplatserna är det centrala för användarna (s. 99). Och
informationssökning är ett av de viktigaste användningsområdena för regelbundna
Internetanvändare, enligt Bergström och Wadbring (1999, s. 243).

'HVLJQ�NRQWUD�IXQNWLRQ
Ett tema som kom upp i intervjuerna var betydelsen av design kontra funktion på webb-
platsen.

Sören menar att det är en designfråga huruvida länkar ska ändra färg när användaren
aktiverat dem. Han tycker inte att den funktionen har så stor betydelse i hans fall. Han
menar också att man måste kompromissa när det gäller val av storleken på typsnitt – det
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måste ju vara läsbart för alla��Sören säger: ”Man får inte ha för små typsnitt. Det finns ju
möjligheter inom webbläsarna att välja sin egen storlek på typsnitt – man kan ju gå in
och välja stora, mellan eller små. Därför har vi lagt oss på en mellannivå. Det är ju alltid
en kompromiss på upplösning och layout kan man säga.”

Lena talar om att sätta en personlig prägel på webbplatsen så att den inte ser för all-
daglig ut. Men huvudsyftet får inte vara att designa ett ”flashigt gränssnitt, utan det ska
vara funktionellt i första hand”. När det gäller utformning av länkar tycker hon att
länkar som är standardblå med understrykningar ”förstör layouten ganska kraftigt”.

Svante menar att det är viktigare att det är läsbart, om än lite tråkigt, än att det är
”häftigt och snyggt”. Sara, till sist, anser att eftersom man måste se sig som att man är i
allmänhetens tjänst, blir läsbarheten det viktigaste. Hon säger: ”Och sen om det är
tjusigt designmässigt – det är sekundärt egentligen. Utan det är funktionaliteten som
måste vara i förgrunden. Då kan man göra en väldigt enkel och snygg design. Man får
avstå från väldigt mycket.”

������,QWHUDNWLYLWHW

Många av respondenterna betonar vikten av interaktivitet på webbplatsen. Sören säger
att han tycker det är viktigt med återkoppling – att man kan lämna sina synpunkter på
biblioteket och dess verksamhet. Sofia tycker det är mycket positivt med den kontakt
biblioteket har med användarna via online-tjänsten, som handlar om att svara på frågor
och sköta olika brevlådor. Lars däremot menar att han får lite respons från användarna.
Det är mer biblioteksfolk som kommer med synpunkter. Sören säger:

Ja, jag tycker hemsidan ska vara en förlängning av den fysiska verksamheten, naturligtvis
med förstärkning av dom möjligheter det här mediet ger i form av interaktivitet och så
vidare. Den interaktivitet som finns på ett bibliotek finns ju även här. Man kan ju skriva in
frågor till bibliotekarien och få svar, man kan ha synpunkter och klagomål, man kan lämna
inköpsförslag och så vidare […] Egentligen… vår strävan är att man skall kunna göra i
möjligaste mån allt det som man kan göra på ett bibliotek.

Sara betonar också vikten av interaktivitet på webbplatsen:
Jag tycker det är viktigt att få igång så mycket kommunikation som möjligt med dom som
använder webbplatsen. Att dom får möjlighet att lämna synpunkter både på vår verksamhet
och på webbplatsen – att man försöker utnyttja mediet så mycket det går. Där finns natur-
ligtvis en gräns för hur mycket man kan lyckas och… det måste ju till personal att besvara
och ta emot alla synpunkter också – det är en balansgång där. Men just det där att man får
igång en interaktivitet tycker jag är viktigt.

Hedman (1998, s. 16f) framhåller att en webbplats med interaktivitet kräver att den
webbansvarige lyssnar på användarna – vad vill de ha på webbplatsen?

Lars, Lena, Lisa, Malin, Mariann och Moa pekar på det positiva med att biblioteks-
katalogen ligger ute på webbplatsen. Malin har helt nyligen lagt ut katalogen, och hon
tycker att det är en mycket bra service att användarna kan göra omlån och reservera
böcker hemifrån. Och Mariann säger: ”Nu kan man också gå in i vår katalog och
reservera böcker och låna om. Det tycker ju alla är bra.” Det positiva med att ha
katalogen på webbplatsen betonas av dessa respondenter, som alla arbetar i små eller
medelstora kommuner.
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Konsekvens är något som nämns ofta och språkas mycket om i MDI-litteraturen. Av
våra respondenter är det endast Sven och Moa som tar upp detta ämne. Sven menar att
det är viktigt att samma utseende kommer igen på varje sida – ”en övergripande form”
som återkommer. Man ska känna igen sig både på huvudbibliotekets och på filialernas
sidor. Moa talar också om att man ska känna igen sig – ”att det ska se likadant ut”.
Ikoner som används ska vara liknande genom hela webbplatsen, och man skall också
använda teckensnitt på ett konsekvent sätt, menar Moa.

Konsekvens på webbplatsen är en viktig princip för användbarhet (Nielsen 1999). Head
(1999a, s. 53) anser att konsekvens har att göra med OLNKHW t.ex. vad gäller grafiskt
formspråk och layout. Sutcliffe (1995, s. 40) menar att konsekvens är en viktig MDI-
princip – den underlättar inlärning och memorering.

�������5HIOHNWLRQHU�NULQJ�DQSDVVQLQJ

Här speglar vi respondenternas reflektioner kring olika aspekter beträffande anpassning
av webbplatsen. Först tar vi upp några tankar om anpassning till ovana användare, där-
efter kommer synpunkter på anpassning till användare med äldre datorer och modem-
uppkopplingar. Slutligen redogör vi för respondenternas reflektioner om anpassning till
olika webbläsare.

2YDQD�DQYlQGDUH
Flera av de webbansvariga har tänkt på de mer ovana internetanvändarna. Sara menar
att man måste tänka på de människor som inte är så vana vid att söka information via
Internet. Alla ska kunna använda och söka information på webbplatsen. Detta framhålls
också av Mandel (1997, s. 415). Mariann säger: ”Mest har vi nog tänkt på dom som är
mindre vana och kanske mindre på dom som är väldigt avancerade – dessa klarar ju det
här ändå. Så det är nog så att vi vänder oss till en mer oerfaren målgrupp.” Lena är emot
alltför avancerade webbplatser som försvårar för ovana internetanvändare. Sofia har
tänkt på att underlätta för ovana besökare genom att tydligt indikera vad som är länkar
på webbplatsen. Lisa talar också om ovana biblioteksanvändare. Hon menar att
biblioteket måste se till att webbplatsen är lockande – ”att den drar blickarna till sig,
alltså med lite blinkande saker och så”.

$QYlQGDUH�PHG�lOGUH�GDWRUHU�RFK�PRGHPXSSNRSSOLQJDU
Flertalet av de webbansvariga har tänkt på de användare som sitter hemma med lång-
samma modemuppkopplingar. De betonar vikten av att begränsa användningen av
grafik och bilder, eftersom sådant förlänger nedladdningstiden. Lars säger: ”Och så får
man tänka på att många sitter hemma med modem, så man ska inte ha för stora bilder
för folk har inte tid att vänta så speciellt länge.” Lena menar att det ska finnas bilder på
en webbplats, men de ska vara så lätta som möjligt för att inte förlänga nedladdnings-
tiden. Hon säger: ”Men jag tycker att det blir väldigt tråkigt om det inte är bilder alls,
utan… då får man själv i så fall välja att inte ta in bilder i sin webbläsare, då får man
välja bort det aktivt, så att säga.”

Lars, Sara och Stig reflekterar över de användare som har gamla datorer och mindre
skärmar. Stig menar att när man bygger en webbplats så ska man tänka på dem som har
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riktigt ”dåliga” datorer. Han menar att man måste finna en balans mellan designen och
den teknik som folk använder. Lars har tänkt på att anpassa webbplatsen så att de
användare som har mindre skärmar inte ska behöva rulla i sidled. Han tror dock inte att
det räcker för dem som har små, bärbara datorer.

Sören ser det lite som ett hinder att behöva anpassa sig till olika skärmstorlekar. Han
säger:

Den är ju gjord den här sidan för 600x800… Det kan man också se på statistiken vad folk
har för skärmupplösning, och det är samma sak där. Det största flertalet ligger där –
600x800 pixlar i upplösning på skärmen. Skulle jag få fria händer rent estetiskt så skulle jag
jobba i 1024x800 som är nästa steg… För att få fler möjligheter.

Lynch och Horton (1999, s. 18) säger att webbdesigners för det mesta har mycket bättre
utrustning än användare i allmänhet, vilka t.ex. ofta har långsam modemuppkoppling i
sina hem. Detta bör man vara medveten om som webbdesigner. Nielsen (1996) menar
att få användare är intresserade av den allra senaste tekniken. Det är innehållet och
servicen på webbplatsen som är av betydelse.

$QSDVVQLQJ�WLOO�ROLND�ZHEEOlVDUH
Nästan alla respondenter säger att de har försökt anpassa webbplatsen så att den ska se
bra ut både i Internet Explorer och i Netscape Navigator. Moa är den enda som uppger
att hon inte har haft tid, eller tänkt på, att anpassa webbplatsen till olika webbläsare.
Och Lisa säger att hon inte vet något om detta, då det är kommunens webbmaster som
har hand om det mer tekniska. Men hon tror att denne säkert har tänkt på att anpassa
webbplatsen till olika webbläsare.

Stig menar att det är en ”grundlag” att kontrollera så att webbplatsen ser likadan ut både
i Explorer och Netscape och på en Macintosh. Mariann säger: ”Men det är också viktigt
att veta att sidorna fungerar i Netscape och Explorer, som är dom mest använda webb-
läsarna. Alltid när vi lägger ut något nytt så kontrollerar vi i båda, och det skiljer ju
fortfarande ganska mycket. Ibland är den ena bättre på det ena och så vidare.”

Malin uttrycker sin frustration över webbläsarnas inkompatibilitet. Hon säger: ”Sen har
jag både Netscape och Explorer i den här datorn just med tanke på att jag ska kunna
kolla hur det ser ut i båda. Så då försöker man justera lite, men man kan ju inte hålla på
med hur många versioner som helst, då blir man ju galen – men några i alla fall.” Även
Sofia ser det som ett problem att webbläsarna inte är helt kompatibla. I hennes kommun
är Internet Explorer standard, vilket medför att de övriga webbläsarna kommer i andra
hand. Hon tycker att det är ett problem att vissa saker fungerar bättre i olika webbläsare.
I Voras (1998, s. 28) undersökning var de webbansvariga också irriterade över
webbläsarnas inkompatibilitet och det merarbete det orsakade.

Nielsen (2000, s. 97) och Lynch och Horton (1999, s. 18) menar att man bör se till så att
webbplatsens sidor ser bra ut i de två senaste årens webbläsare. Lena resonerar om i
vilken grad man ska anpassa sig till olika webbläsare. Hon menar att man inte ska vara
beroende av den senaste webbläsaren, men man kan inte heller anpassa sig alltför långt
tillbaka till äldre webbläsare för då blir man begränsad. Hon säger:

Så att… jag vet inte exakt vad normen är nu, men anpassade för 4.0 är dom ju, men 3.0 är
ju – så långt bakåt tycker jag inte att man behöver gå. Och den här Opera och sånt där det…
Jag tycker att man i första hand kan anpassa sig efter dom två största. Är man så pass aktiv
så att man använder Opera, då är man medveten om att alla webbplatser kanske inte är
optimerade för den. Men däremot ska man ju kolla dom så att dom inte ser helt konstiga ut.
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[…] Men jag tror inte det är huvudsyftet att anpassa dom till alla möjliga webbläsare och
så.

Sören menar också att man måste dra en gräns någonstans:
Man har ju statistik på att cirka 80 procent av dom som går in på den sidan använder
Internet Explorer… och sen är det Netscape i stort sett resten… Opera några procent. Men
sen finns ju ett otal varianter… Till exempel den här sidan fungerar inte i webbläsare som
är äldre än 3.0 till exempel, i och med att den har ramar… Men på nåt sätt så… man måste
ju sätta en gräns någonstans ju… annars kommer man ju ingenstans heller.

����9DG�YLOO�ELEOLRWHNHQ�PHG�VLQD�ZHEESODWVHU"

I detta kapitel presenterar vi respondenternas utsagor rörande vilka syften eller mål-
sättningar biblioteken har med sina webbplatser – eller som Lars uttrycker det: ”Ja, man
ska tänka igenom vad man har för avsikt med webbplatsen – vad den tillför och vad det
är för mening med att ha den.”

������0nOVlWWQLQJDU�PHG�ZHEESODWVHQ

3ROLF\��HOOHU�PnOGRNXPHQW
Vi undrar om biblioteken har något policy- eller måldokument beträffande vad de vill
med sin närvaro på Internet. Lars och Moa samt tre webbansvariga i de större kommun-
erna – Stig, Svante och Sven – uppger att de inte har någon skriven policy eller något
måldokument beträffande bibliotekets närvaro på Internet.

Lena, Malin, Mariann och Sören säger att de inte har något direkt policy- eller mål-
dokument specifikt för webbplatsen, men att syftet med webbplatsen och bibliotekets
närvaro på Internet ändå funnits med i bibliotekets verksamhetsmål. Lena uppger att
Internet och webbplatsen funnits med i olika hög grad i bibliotekets verksamhetsmål för
olika år. Malin menar att de skrev in någonting i början då de gjorde webbplatsen. Det
var väldigt allmänt hållet, säger hon, och handlade om att webbplatsen vänder sig till
hela kommunens befolkning och att biblioteket ska presentera sitt bestånd och sina
verksamheter på webbplatsen. Och dessutom att webbplatsen ska ge användarna en
enkel tillgång till andra resurser på Internet. Enligt Sören har hans bibliotek inte någon
policy utöver det generella – att man ska erbjuda demokrati, mötesplats och upplevelser.
Han säger: ”Vi tycker att det är viktigt med återkopplingen här […] att man kan lämna
synpunkter.”

På de bibliotek där Sara och Sofia arbetar har man skrivit ner vilka syften man har med
bibliotekets webbplats. Sofia uppger att hennes bibliotek inte har någon speciell policy
beträffande sin närvaro på Internet förutom det

[…] att vi ska ha en hemsida och sen jobbar vi ju för… och att den ska vara en del utav
biblioteksverksamheten… Och målet är ju att bygga så mycket hemifrån-tjänster som
möjligt. […] ”Syftet med dessa IT-satsningar är dels att underlätta för nyttjare av våra
tjänster och dels att effektivisera bibliotekets administration” – så står det i vår verk-
samhetsberättelse år 2001. Där nämns då struktur, design, applikationer, Intranet, boknings-
system, online-tjänster… att det ska vara som en samlad broschyr för bibliotekets verksam-
het, elektroniskt nyhetsbrev och… underlätta för nyttjare att nå våra tjänster.
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Och Sara säger:
Vi har naturligtvis skrivit ett syfte med sidorna och såna saker – det har vi gjort, men policy
har vi inte skrivit. [---] Vi har tre olika syften med det här, eller tre olika huvudlinjer som vi
arbetat efter, och det är aktualitet, interaktivitet – så mycket interaktivitet som vi kan – och
det är användarperspektiv.

Lisa talar om att de på hennes bibliotek just nu arbetar med att skriva ett måldokument
för bibliotekets verksamhet. Hon säger: ”Jo, vi har till exempel satt upp våra mål då,
och där är ju bland annat ett mål att, just det här att vi ska vara en attraktiv miljö och
tillgänglig för alla. Då har vi satt upp som en punkt under här att vi vill vara lättillgäng-
liga via webben.”

Brümmer och Åstrand (1996, s. 4, 37ff) kom i sin undersökning av bibliotekswebb-
platser fram till att biblioteken endast i ett fåtal fall hade lagt ut något policydokument
eller några uttalade strategier på webbplatsen. Uppsatsförfattarnas rekommendation var
att biblioteken bör tänka igenom syftet med webbplatsen.

Även om folkbiblioteken i vårt urval inte hade några skrivna policydokument hade de i
många fall skrivna eller oskrivna målsättningar med sina webbplatser.

'HW�YLUWXHOOD�ELEOLRWHNHW
Lena, Sara, Sofia och Sören betonar att webbplatsen ska vara ett virtuellt bibliotek.
Sören säger:

Ja, jag tycker hemsidan ska vara en förlängning av den fysiska verksamheten, naturligtvis
med förstärkning av dom möjligheter det här mediet ger i form av interaktivitet och så
vidare. Den interaktivitet som finns på ett bibliotek finns ju även här. Man kan ju skriva in
frågor till bibliotekarien och få svar, man kan ha synpunkter och klagomål, man kan lämna
inköpsförslag och så vidare. […] Vår strävan är att man skall kunna göra i möjligaste mån
allt det som man kan göra på biblioteket. […] Strävan är att ha ett virtuellt bibliotek som är
öppet dygnet runt.

Lena anser att ”man ska uppleva bibliotekets webbplats som ett bibliotek på Internet –
det man kan göra på ett bibliotek i verkliga livet, ska man också kunna göra på Internet,
fast efter vad det mediet då har för förutsättningar”. Hon säger: ”Den ska innehålla
funktioner som folk har nytta utav och glädje utav.” Sara menar:

Det är viktigt att få igång så mycket kommunikation som möjligt med dom som använder
webbplatsen. Att dom får möjlighet att lämna synpunkter både på vår verksamhet och på
webbplatsen – att man försöker utnyttja mediet så mycket som det går. […] just det där att
man får i gång en interaktivitet tycker jag viktigt.

0DUNQDGVI|ULQJ
Lena, Lisa, Mariann och Sören framhåller webbplatsens betydelse för bibliotekets PR
och marknadsföring. Lisa ser webbplatsen som en reklampelare för det fysiska
biblioteket; de tjänster och medier som erbjuds samt för biblioteket som informations-
källa. Sedan ska folk komma till biblioteket och ta del av detta, menar hon. Lenas
uppfattning är: ”Vad jag tycker är viktigt, det är att man organiserar arbetet kring
webbplatsen så att den blir en del utav bibliotekets arbete – inte nånting som kommer
liksom ovanpå och extra. Och att det blir en del av marknadsföring och kommunika-
tion.” Sören säger:

När vi sen ska marknadsföra oss så att säga, när vi ska erbjuda oss mot allmänheten, då vill
vi ha våran profil, våran biblioteksprofil, så att man känner igen sig i biblioteket. [---]
Biblioteket vänder sig ju mot allmänheten – vi ska ju låna ut böcker, vi ska ju stimulera
allmänheten att – vi vill ju få folk att upptäcka biblioteket. Vi vill ju locka hit dom. Och då
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använder man ju liksom olika former för att locka. […] Och då jobbar man ju med
marknadsföring på ett annat sätt.

Och Mariann menar:
Det finns ju mycket vi borde kunna passa på att göra PR för. Det är verkligen utmärkt för
marknadsföring. [---] Egentligen – det vi missar tycker jag är att vi använder den alldeles
för lite som marknadsföringsplats. Det borde vi ta vara på. För det är ju alldeles utmärkt.
Det är många av våra låntagare som säger att dom har vår hemsida som startsida. Där
känner dom sig hemma.

/RNDO�I|UDQNULQJ
Lars, Lena och Malin pekar på att man på webbplatsen bör lyfta fram det lokala – det
som är lokalt knutet till kommunen och biblioteket. Lena är den respondent som starkast
trycker på denna uppgift för webbplatsen. Hon tycker att

[…] det ska fokusera på [kommunens; vår anm.] biblioteksanvändare, i första hand. [---] att
det ska vara just [kommunen; vår anm.] det handlar om – en lokal, kraftig lokal anknyt-
ning. Man ska veta att man hittar det som rör kultur i [kommunen; vår anm.] på bibliotekets
webbplats – vad det gäller arrangemang. Även det som inte är direkt knutet till biblioteket,
utan det kan ju vara sånt som arrangeras av andra föreningar i kommunen. Eller vad det
gäller att hitta länkar till föreningar och företag och andra såna saker som finns i
kommunen.

3RUWDO�PRW�,QWHUQHW
Lisa och Sven framhåller webbplatsens funktion som startpunkt för vidare sökning på
Internet. Sven säger: ”Vår sida kanske är uppbyggd efter dels det som vi har själv på
biblioteket – evenemang och sånt där, intern information, eller sån information som vi
själva gör. Men vi har också jobbat mycket med att sidan ska vara en bra startpunkt för
användning av Internet.” Lisa menar: ”Det här kan dom använda som en… ja, en portal
för att komma vidare så att säga.”

8SSOHYHOVHU
Stig menar att användarna söker efter upplevelser på webben. Han menar att användarna
grovt sett är uppdelade i två grupper – de som söker information och de som vill ha
upplevelse. Han beskriver det som en kamp mellan två lag: ”I en match mellan
informations- och upplevelselaget så vinner upplevelselaget med 19 mot 1.” Stig anser
att bibliotekets webbplats bör locka båda dessa grupper. Han menar att informations-
sökare behöver mer innehåll än form, men den som söker upplevelser på nätet vill ha en
snygg design, med filmer, tävlingar och så vidare. Han tror dock att anledningen till att
man besöker ett biblioteks webbplats först och främst är att man vill ta reda på
bibliotekets öppettider eller söka en bok eller annat medium i katalogen. Men Stig
tillägger att om webbplatsen ger besökaren ett extra värde utöver detta, så kommer de
att återvända oftare.

'HPRNUDWL
Sören säger: ”Hela biblioteksverksamheten är ju egentligen ett oerhört viktigt
demokratiinstrument. […] jag brukar kalla datorer […] demokratibärande verktyg […]
Och det är så jag ser Internet – att det är ett oerhört starkt demokratiskt verktyg.”
Mariann berättar att de har haft en mycket medveten IT-strategi: ”Vi har fått mycket
resurser för att vi ska tillgängliggöra det här för alla. Vi har fått ett speciellt uppdrag, att
det här ska vara en demokratisk satsning. Alla invånare ska få möjlighet att lära sig den
nya tekniken.”
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)RONELOGDUWUDGLWLRQ
Sofia säger: ”Man ska försöka ha den här folkbildartraditionen även när man bygger
webbplatser. Det här är faktiskt till för alla. Det är allmänhetens egendom.” Sofia talar
om ”användarvänlighet”, och hon menar att

[…] som bibliotek så vänder man sig till alla typer av människor och därför ska man inte
nischa sig till att vara för hipp […]. Om man bygger en plats för ungdomar då kan man ju
nischa den väldigt mycket och göra den jättefräck om man vill, och det kan man ju ibland
sitta och längta [efter; vår anm.] – att få göra en fräck hemsida. Men syftet med vår hem-
sida, som bibliotek, är ju egentligen inte bara att nå en liten grupp, utan det är ju snarare att
nå den grupp som man vanligtvis inte når. Då måste man försöka att lägga sig på en minsta
gemensamma nämnare och framförallt då att man är väldigt enkel.

������)|UlQGHUOLJKHW�RFK�IUDPWLGVSODQHU

Ett kännetecken för webben är dess föränderlighet – en bra webbplats blir aldrig klar.
Den får aldrig stagnera. Hedman (1998) beskriver den webbansvariges situation som
mycket dynamisk. Det krävs att en webbplats ständigt förändras och uppdateras. (s. 16f)

Att webbplatser hela tiden utvecklas framkommer även i våra intervjuer. Moa talar om
att hon är halvvägs färdig med en helt ny webbplats. Även Lars, Lena och Lisa har
planer på att göra nya webbplatser – Lisa inom kort och Lena och Lars när de får tid
över till det.

Lisa och Malin berättar också att de nyligen lade ut sina bibliotekskataloger på webb-
platserna. Sara talar om att hennes bibliotek nu är inne på sin tredje version av webb-
plats, vilken lades ut för cirka två till tre veckor sedan. Hon säger att deras första var
”upplagd som en ren trycksak nästan”. Och Sörens webbplats publicerades för ungefär
fyra månader sedan. Mariann och Sara uppger att de har planer på att snart utveckla sina
barn- och ungdomssidor. Mariann säger: ”Vi tycker att den här som vänder sig till barn
är ganska trist. Just nu står vi inför ett nytt projekt, där vi ska ändra på det här. Even-
tuellt ska vi gå med i ett nytt EU-projekt.” Hon menar att ”det ska vara mer stimule-
rande och mer interaktivt”. Även Sara ser fram emot kommande förändringar på barn-
och ungdomssidorna: ”Vi pratade med barn- och ungdomsavdelningen idag på för-
middagen, och då alla idéer dom har om vad dom vill göra. Det tycker jag är jätte-
spännande att se var det hamnar.”

Många av respondenterna har idéer om hur de vill utveckla och göra om sin webbplats.
Lars säger:

Jag har ju många idéer om hur jag skulle vilja ändra. Och jag ska ju ändra om det grund-
läggande – det där med att jag ska försöka använda stilmallar. Men det finns ju mycket mer
som man skulle kunna göra med webbplatsen [---] [jag, vår anm.] ska försöka anpassa
webbplatsen bättre och till exempel använda relativa tal, så att man ska kunna använda
förstoringsprogram.

Sören har planer på att bygga upp ett stort länkbibliotek: ”Men jag vill inte göra ett
statiskt, utan det vill jag göra på samma sätt som vi t.ex. har gjort den här nyhetssidan –
att jag gör en databas med länkar, där man får skriva in sin länk, man får skriva i en
beskrivning av länken.” Sofia berättar: ”Just nu håller vi på att göra det här boknings-
systemet möjligt – så att man [via webbplatsen; vår anm.] kan boka även hemifrån, alla
dom här sakerna [datorer, lokaler, läsapparater etc.; vår anm.]. Det är ett sånt typiskt
utvecklingsprojekt som vi håller på med vid sidan av.”
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Sofia säger att ett utvecklingsprojekt de har på biblioteket är att ta fram samman-
fattningar av webbplatsens viktigaste delar på engelska, spanska och eventuellt några av
de viktigaste invandrarspråken. Stig tänker göra en länk för synskadade på bibliotekets
förstasida. Och Malin uppger att hon vill utveckla webbsidor för studenter.

Malin, Svante och Sven har planer på att försöka få fler ur personalen engagerade i
webbplatsen. Sven säger: ”Vi har funderat på att lägga upp det som en databas så att
flera kan jobba med det [---] så att man kan ändra automatiskt i texten – så man inte
behöver gå in i kodningen. Jag tänker speciellt på sidor som uppdateras ofta, som
programsidor.” Och Malin berättar att nu ”är det tal om att dom också ska skaffa det här
Frontpage-programmet och gå nån kurs – en eller två stycken från barnavdelningen.
Skaka liv i dom sidorna [barn- och ungdomssidorna; vår anm.] igen”. Även Sara uppger
att det är på gång att fler ur personalen kommer att engageras i arbetet med
webbplatsen.

Sara talar om en tillgänglighetsguide – en databas för handikappade – som de arbetar
på: ”Och där använder vi ju en del ikoner eller symboler. Det handlar om utvecklings-
störda också, som ska kunna använda det – så att det är olika symboler för till exempel
om det är ett bibliotek eller om det är en biosalong och så vidare.” Hon betonar också
hur viktigt det är att man väljer tydliga symboler.

Lena säger att det idag inte finns någon textversion av webbplatsen, men att hon vill att
det i framtiden ska finnas en ren textversion med de mest angelägna uppgifterna.

5HVXUVEULVW�KLQGUDU�XWYHFNOLQJ�DY�ZHEESODWVHQ
Lena talar om att de ska göra om webbplatsen när de får tid. Hon säger: ”Vi har ju
jättemycket utvecklingsidéer, som jag inte har en möjlighet att genomföra i dagsläget.”
Hon skulle vilja göra webbplatsen till ett virtuellt bibliotek och dessutom ska det finnas
en textversion av webbplatsen. Hon säger: ”Just nu så känns det som att det finns
oerhört mycket att göra. Men att den är, den är liksom försummad som jag sa. Och att
den behöver liksom en rejäl omarbetning för att den ska bli bra. Och att det behövs
läggas tid och energi på den.” Lars berättar att de på hans bibliotek har intentionen att
göra webbsidor för kategorin förståndshandikappade, men att det ”inte blivit av på
grund av brist på resurser”. Och Sara säger: ”Det är ju väldigt mycket vi skulle kunna
göra och som vi verkligen vill göra också, men som vi håller tillbaks därför att vi kan
inte hålla det aktuellt.”

***

Vi har i analysen av våra intervjuer funnit en rad faktorer som kan påverka utform-
ningen av en webbplats grafiska användargränssnitt. I följande kapitel kommer vi att
diskutera dem i relation till våra ursprungliga delfrågor.
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��'LVNXVVLRQ

����'LVNXVVLRQ�NULQJ�GHOIUnJRU�RFK�VOXWVDWVHU

Ambitionen med vår undersökning var att lyfta fram och medvetandegöra betydelsen av
några olika faktorer som kan tänkas påverka utformningen av en webbplats grafiska
användargränssnitt.

Vår problemformulering löd: Vilka olika faktorer skulle kunna påverka utformningen
av ett folkbiblioteks webbplats grafiska användargränssnitt? Vi valde att begränsa oss
till fyra områden och formulerade fyra delfrågor, vilka vi diskuterar nedan.

9LONHQ�XWELOGQLQJVEDNJUXQG�RFK�ZHEEHUIDUHQKHW�KDU�GH�ZHEEDQVYDULJD"
Samtliga respondenter är bibliotekarier utom Stig och Sören, som har teknisk bakgrund.
De sistnämnda har fyra respektive sju års erfarenhet av att arbeta med webbplatser.
Kanske har deras tekniska bakgrund betydelse för hur de utformar användargränssnittet
för en webbplats. Deras webbplatser har professionellt utformad layout och design. Stig
och Sören betonar betydelsen av bilder och grafik. Detta avspeglar sig också i deras
webbplatsers grafiska utformning. Även om de båda menar att det är innehållet som är
det väsentliga på ett folkbiblioteks webbplats ser de designen – den estetiska aspekten –
som mycket viktig. Vi tror dessutom att Sörens bakgrund inom reklambranschen har
stor betydelse för hans goda förmåga att hantera färger och grafik – han har ett estetiskt
sinne för bilden som uttrycksform. Bilderna på Sörens webbplats är, trots att de är
många, dessutom snabba att ladda ner även när man har modem. Detta kan eventuellt
bero på att han har goda kunskaper om hur man rent tekniskt hanterar bilder på webben.

Flera av bibliotekarierna framhåller vikten av enkelhet och snabb tillgång till informa-
tion på ett biblioteks webbplats. För att ta några exempel på dessa bibliotekarier kan vi
nämna Sara och Sofia. De har båda viss utbildning i webbplatsbyggande, t.ex. HTML-
kodning och editering. Sara har arbetat med olika informationsprojekt och är nu
informatör på en förvaltning i kommunen. Sofia har gått utbildningar i hur man söker
information via webben och är ansvarig för innehållet på sin webbplats. De har båda tre
års webberfarenhet. Vi tror att deras bakgrund som biblioteks- och informationsvetare
kan påverka hur de ser på webbplatsdesign. De tänker båda mycket på de användare
som är ovana vid att söka information på webben, och de talar om användarvänlighet
och om vikten av att ha ett användarperspektiv. Därför vill de ha en design som är enkel
och avskalad. Kan det eventuellt vara så att man som bibliotekarie lättare kommer in i
sådana tankegångar? Vi har själva av egen erfarenhet upplevt att vi under vår utbildning
i biblioteks- och informationsvetenskap mer och mer kommit att tänka utifrån ett
användarperspektiv. Det kan visserligen också bero på att vi går just den inriktning som
heter DQYlQGDUSHUVSHNWLYHW. Men vi måste också tillägga att även Sören talar om snabb
tillgång till information och läsbarhet samt tänker på t.ex. de synhandikappade då han
bygger sina webbsidor. Och Stig är noga med att anpassa webbplatsen för användare
som har gamla datorer samt till olika webbläsare och Macintosh-datorer.

Vi kan inte, utifrån vårt lilla urval, dra några slutsatser om ifall det är de webb-
ansvarigas utbildningsbakgrund som i dessa fall påverkar hur de utformar webb-
platsernas gränssnitt. Vi kan bara spekulera. Det går inte att med säkerhet säga att det är
just Stigs och Sörens tekniska utbildning som är orsak till att de betonar vikten av
bilder. Men det finns heller ingen annan av våra respondenter som på samma vis trycker
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på betydelsen av den estetiska aspekten och användningen av bilder på webbplatsen.
Inte heller kan vi uttala oss om ifall det är just Saras och Sofias bibliotekarieutbildning
som föranleder deras strävan efter att skapa ett väldigt enkelt och avskalat grafiskt
användargränssnitt. Däremot förmodar vi att Sörens yrkeserfarenhet inom reklam-
branschen har betydelse för hans sätt att använda bilder på webbplatsen.

Den webbansvariges grad av erfarenhet av webbdesign och webbutveckling torde
påverka en webbplats gränssnitt. Vi antar att ju längre erfarenhet hon/han har, desto
djupare kunskaper om gränssnitt och webbdesign – såväl teoretiska som praktiska – har
hon/han hunnit skaffa sig. Preece et al. (1994) menar att nybörjare inom design tenderar
att fokusera mer på ytliga aspekter, medan mer erfarna formgivare har en djupare
förståelse för design (s. 472).

Bland våra respondenter har vi Moa som endast har åtta månaders webberfarenhet och
har gått några kortare kurser i Frontpage. Hon säger själv att hennes kunskaper om
webbdesign ligger på en basal nivå, vilket vi också kan utläsa ur hennes svar på våra
frågor om grafiska användargränssnitt. Intervjun med henne var dessutom den kortaste
– intervjuutskriften blev endast tre sidor lång. Den webbplats som Moa är ansvarig för,
är i vårt urval representant för webbplatserna med mest amatörmässigt gränssnitt. Moa
har dock inte skapat den befintliga webbplatsen, utan arbetar på en ny version. Därför
kan vi inte dra några slutsatser om ifall hennes begränsade kunskaper om och erfarenhet
av webbdesign har påverkat webbplatsens gränssnitt.

De övriga respondenterna har relativt lång webberfarenhet – mellan två och sju år. De
har dock varierande utbildningsbakgrund – en del är självlärda vad gäller webbplats-
konstruktion och andra har gått flera olika kurser.�En del arbetar själva med att bygga
webbsidor och en del, såsom t.ex. Lisa och Svante, enbart planerar och ansvarar för
webbplatsen, medan det är andra som gör det praktiska arbetet. Lisa har gått en halv-
dagskurs i hur man lägger upp en webbplats, och Svante har ingen utbildning alls i
detta. Lisas webbplats ger ett något amatörmässigt intryck, medan Svantes webbplats är
mycket innehållsrik och erbjuder en del interaktivitet såsom t.ex. IUnJD�ELEOLRWHNHW. På så
vis har den ett utvecklat gränssnitt, men den har en ganska tråkig och outvecklad design
och grafisk form.

Våra slutsatser är att den webbansvariges XWELOGQLQJVEDNJUXQG�och�HUIDUHQKHW inom
webbplatskonstruktion kan påverka hur webbplatsens grafiska användargränssnitt
utformas. Detta eftersom mer utbildning och erfarenhet inom webbplatsbyggande bör
leda till fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om webbgränssnitt och därmed även
till mer utvecklade gränssnitt. En annan möjlighet är dock att denna kunskap hämtas
från annat håll, som t.ex. genom att man låter en konsult eller kommunens dataavdel-
ning göra arbetet.

+XU�VHU�DUEHWVRUJDQLVDWLRQHQ�NULQJ�ZHEESODWVHUQD�XW"
Av vårt undersökningsresultat framkommer att på majoriteten av de tolv folkbiblioteken
i vår undersökning får den webbansvarige hjälp av, eller samarbetar med, en eller flera
personer i arbetet med webbplatsen. Lars, däremot, är helt ensam om ansvaret för och
utvecklingen av bibliotekets webbplats. Även Lena och Moa arbetar huvudsakligen
själva med webbplatserna. Lars säger att det skulle bli en bättre webbplats om övrig
personal bidrog med material och kunskap från sina specialområden. Tallmo (1999)
menar att ensamma eldsjälar som försöker sköta och utveckla en webbplats utan
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engagemang eller stöd från ledning och personal har en nästan hopplös uppgift. Även
Stielow (1999) påpekar att en ensam person inte kan ha all den kunskap som krävs för
att skapa en bra webbplats – åtminstone inte för att skapa ett virtuellt bibliotek (s. 27).

Vid de övriga biblioteken sköter den webbansvarige webbplatsen tillsammans med en
eller flera medarbetare. Ofta är det fråga om att bibliotekarierna har sitt ämnes- och/eller
avdelningsansvar även på webbplatsen, vad gäller t.ex. länksamlingen. Den webb-
ansvarige tar också ibland hjälp från t.ex. bibliotekets eller kommunens dataavdelning.
Några har i initialskedet av webbplatsskapandet anlitat en reklambyrå. I ovanstående
fall blir den praktiska och teoretiska kunskapen fördelad på fler personer och detta kan
medföra förutsättningar för en bättre utformning av webbplatsen. Hedman (1998) pekar
på en rad olika arbetsuppgifter som en webbansvarig kan tänkas ha, såsom t.ex.
designer, marknadsförare, samordnare, HTML-kodare, programmerare, projektledare,
systemadministratör, utbildare samt redaktör (s. 10ff). Sven är ett exempel på att det går
att sköta underhåll och utveckling av en webbplats grafiska användargränssnitt på egen
hand. Han arbetar ensam med grafik och konstruktion och kodar själv i HTML. Svens
webbplats hör till kategorin med enkel struktur och design, och den är i stort sett ren
från grafik.

Majoriteten av respondenterna är missnöjda med resurstilldelningen för arbetet med
webbplatsen. Vi hade förföreställningen att kommunens storlek har betydelse för hur
mycket resurser folkbiblioteken lägger på underhåll och utveckling av webbplatsen.
Vårt undersökningsresultat visar också på detta. Respondenterna i de små kommunerna,
samt två av respondenterna i de mellanstora kommunerna, menar att alltför lite arbetstid
och personalresurser satsas på webbplatserna på deras bibliotek. Tre respondenter vid de
stora biblioteken är ganska nöjda med resurserna.

Många av våra respondenter, speciellt på biblioteken i de större kommunerna, är nöjda
med engagemanget från både ledning och övrig personal på biblioteket. Några, t.ex.
Mariann, Stig och Svante, har en ledning som är engagerad eller till och med mycket
engagerad, men upplever bristande intresse från delar av den övriga personalen. Vid
biblioteken i de små och medelstora kommunerna är engagemanget dock inte alltid lika
stort. Tallmo (1999) säger att det inte behövs särskilt mycket för att en webbplats ska
förbättras avsevärt och menar att det i hög grad handlar om att organisationens, och i
synnerhet ledningens, medvetenhet om webbplatsens betydelse och funktion inom
organisationen ökar.

Som vi nämnde i metodkapitlet valde vi att i vårt urval inte ta med sådana webbplatser
som är helt inlemmade i kommunens webbplats. Ett intressant tema som vi kan urskilja
i intervjusvaren, är de webbansvarigas upplevelse av en viss dragkamp mellan folk-
biblioteken och kommunerna beträffande kontrollen över bibliotekens webbplatsers
struktur och grafiska form.

Våra slutsatser är att följande faktorer beträffande arbetsorganisationen kan påverka
utformningen av webbplatsens grafiska användargränssnitt: 1) förekomsten av arbets-
fördelning mellan personer med olika fackkunskaper; 2)�graden av engagemang för
webbplatsen hos biblioteksledning och personal; 3) resurstilldelning; samt 4) före-
komsten av extern hjälp och kommunal styrning.
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9LOND�WDQNDU�KDU�GH�ZHEEDQVYDULJD�NULQJ�XWIRUPQLQJHQ�DY�ZHEESODWVHUV�JUDILVND
DQYlQGDUJUlQVVQLWW"
Alla respondenter uttrycker tankar om det grafiska gränssnittet som är i god överens-
stämmelse med den litteratur vi har tagit del av. En del respondenter uppfattar vi som
mer insatta i området än andra. Det framgår av deras utsagor att de har en djup för-
ståelse för och kunskap om webbgränssnitt.

Flera av webbplatserna i vår undersökning har en mycket genomtänkt och professionell
utformning av det grafiska gränssnittet. Men det finns stora skillnader mellan dessa
beträffande form och uttryck. Vi urskiljer två grupperingar – sådana webbplatser som
har en mycket enkel och ren framtoning och struktur, och sådana som är mer rika på
grafik och färg.

Saras och Sofias webbplatser är tydliga exempel på den enkla, rena och avskalade
inriktningen. I intervjusvaren framstår också tydligt deras strävan mot detta. Sara
betonar betydelsen av funktionalitet på webbplatsen. Hon och flera andra respondenter
framhåller vikten av läsbarhet. Nielsen (2000) är förespråkare för enkelhet beträffande
struktur och utformning (s. 97). Sofia menar att man ska utgå ifrån hur användarna
associerar utifrån förstasidan och vidare in i webbplatsen, när man bygger en webbplats
struktur. Nielsen (2000) anser att en av de viktigaste principerna för god webbplats-
struktur är att låta användarnas syn på webbplatsen och dess information och service
styra utformningen av strukturen på webbplatsen (s. 198).

Den andra inriktningen representeras t.ex. av Stigs och Sörens webbplatser, vilka är rika
på grafik. Men förutom grafikrikedomen är webbplatsernas utformning inte särskilt lika
varandra. Stig betonar betydelsen av bilder och framhåller webben som ett multi-
medium – han menar att flertalet användare söker upplevelse snarare än information på
webben. Detta motsägs av Head (1999a, s. 100) och Nielsen (2000, s. 99) som båda
menar att användarna huvudsakligen söker information och innehåll på webben. När vi
själva har gått in på Stigs webbplats via modemuppkoppling, har vi upplevt nedladd-
ningstiden för förstasidan som väl lång. Denna förstasida upptar cirka tre skärmbilders
längd och kräver således en del rullning. Dessutom innehåller den ganska mycket
grafik, vilket också gör den relativt tung att ladda ner. Studier har, som tidigare nämnts,
visat att användare blir frustrerade när väntetiden blir mer än tio sekunder. Av denna
anledning bör man som webbdesigner vara försiktig med att lägga in alltför mycket text
eller för tung grafik på en sida. (Garlock & Piontek 1999, s. 7; Nielsen 2000, s. 42, 46)
Vi tror dock att en användare som surfar runt för att söka upplevelser och titta på bilder
kanske har större tålamod att vänta än en som söker information på en biblioteks-
webbplats. Och efterhand som fler hushåll får bredbandsuppkoppling kommer problem-
et med långa nedladdningstider att försvinna. Sörens webbplats har visserligen mycket
grafik – mycket professionellt utförd, enligt vår åsikt – men går ändå snabbt att ladda
ner. För Sören är syftet med bilderna främst att skapa hemkänsla och igenkänning på
webbplatsen – bilderna är tagna ur bibliotekets verksamhet.

Några av respondenterna arbetar ensamma med webbplatsen, följaktligen blir utform-
ningen beroende av deras kunskaper. Lars är helt ensam i sitt arbete med webbplatsen.
Hans webbplats hör till de något amatörmässiga i vårt urval. Lars uttrycker dock många
tankar kring webbplatsers grafiska användargränssnitt som är i god överensstämmelse
med den litteratur vi tagit del av. Han har byggt ut webbplatsen efterhand, utan att ha
någon speciell plan för strukturen. Nielsen (2000) framhåller att det är viktigt att en
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webbplats har en väl genomtänkt struktur och menar att sådana webbplatser som växer
fram utan någon egentlig plan kan resultera i ett kaotiskt virrvarr (s. 198). Lars webb-
plats har dock inte den omfattningen att kaos har kunnat uppstå, och vi upplever den
som relativt lättnavigerad.

Lena är i princip ensam om att sköta webbplatsen. Hon uttrycker i intervjun mängder av
tankar som visar på djupa insikter inom MDI och webbgränssnitt. Hennes webbplats
valde vi ut som en representant för en relativt bra bibliotekswebbplats från en liten
kommun. Hennes webbsidor har dock en ganska mättad bakgrundsfärg. Lynch och
Horton (1999) varnar för användning av mättade färger förutom för detaljer som man
verkligen vill betona. De menar att milda pastellnyanser lämpar sig bäst som bakgrunds-
färg. (s. 77) Denna åsikt delas av Sutcliffe (1995) som menar att färger med låg mättnad
är mer vilsamma för ögonen (s. 197f). Lena har helt och hållet utgått från bibliotekets
interiörfärger och har t.ex. gett bakgrunden samma färg som väggarna i biblioteket. Hon
påpekar själv att så som hon har det nu – röd text på gul botten – kanske inte är så läs-
bart, och hon tänker i nästa version av webbplatsen ha mer text på vit botten. Flanders
och Willis (1998, s. 82) och Nielsen (2000) framhåller vikten av stark kontrast mellan
textens och bakgrundens färger. För att få högsta läsbarhet anser Nielsen att det krävs
svart text mot vit botten (s. 125). Lena har en indexfunktion på sin förstasida, vilket hon
tycker är en bra hjälp för navigering, men hon är självkritisk vad gäller placeringen
längst ned på sidan. Vi håller med henne om detta – funktionen är bra, men den borde
lyftas fram bättre.

Några av respondenterna uttrycker tankar om det grafiska användargränssnittet som
skiljer sig från det vi läst i litteraturen om webbgränssnitt. Ett exempel är Lisa, som vill
ha animationer och blinkningar på sin webbplats för att locka användare. Sådant
attraherar en del användare, men enligt Anderson (2000, s. 74f) och Lundh (1992, s. 36)
är människans uppmärksamhet starkt selektiv – vi kan bara koncentrera oss på en sak i
taget. Yttre faktorer som styr människans uppmärksamhet är bl.a. förändringar och
saker som sker plötsligt (Shultz Larsen 1997, s. 116f). Nielsen (2000) varnar för
användning av animationer på webbplatser, eftersom bilder som rör sig mycket starkt
påverkar människans perifera seende. Det är svårt för henne att koncentrera sig på att
läsa en text på en webbsida där det finns en animation. Han manar därför till mycket
sparsam användning av sådana. De kan användas vid tillfällen då det verkligen är
befogat. (s. 143) Nielsen menar att detsamma gäller för rörliga eller blinkande ord och
meningar, eftersom sådan text är mycket mer svårläst än statisk text (s. 126).

Vissa webbansvariga visar genom sina reflektioner och tankar prov på mycket djupa
och goda kunskaper om webbgränssnitt, och de har också fått möjligheter och resurser
att bygga professionella webbplatser. Några webbansvariga vid bibliotek i små
kommuner ger också uttryck för mycket goda teoretiska kunskaper om grafiska
användargränssnitt och webbplatsbyggande, men de har däremot inte tid att genomföra
alla sina idéer. Om dessa webbansvariga får tillfälle att använda sig av den kunskap de
ger uttryck för, tror vi att deras webbplatser skulle utvecklas väsentligt. Vi kan utifrån
intervjuerna även urskilja en annan aspekt som är av betydelse, nämligen personliga
värderingar. De webbansvariga, biblioteksledningen och övriga personer som är
engagerade i arbetet med webbplatsen, kan alla ha mer eller mindre bestämda
personliga värderingar och synpunkter beträffande webbplatsens gränssnitt. Bland våra
respondenter finns t.ex. några som betonar betydelsen av enkelhet och användar-
perspektiv samt månar om bl.a. de synhandikappade, medan någon betonar betydelsen
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av bilder samt den estetiska aspekten och menar att användarna främst söker upplevelser
på webben.

Våra slutsatser, utifrån det ovan sagda, är att såväl kunskap som värderingar är faktorer
som – om de får genomslag – kan påverka utformningen av en webbplats grafiska
användargränssnitt.

9LOND�PnOVlWWQLQJDU�KDU�IRONELEOLRWHNHQ�PHG�VLQD�ZHEESODWVHU"
Vi ställde frågan om biblioteken hade något policy- eller måldokument beträffande vad
de vill med sin närvaro på Internet. Brümmer och Åstrand (1996) kommer i sin under-
sökning fram till att biblioteken endast i ett fåtal fall har något policydokument eller
några uttalade strategier utlagda på webbplatsen. Och uppsatsförfattarnas rekommen-
dation är att biblioteken bör tänka igenom syftet med webbplatsen. Även Andersson och
Petersson (1998) reflekterar i sin magisteruppsats kring denna avsaknad av beskrivna
målsättningar – kanske tyder det på att webbsatsningen inte var genomtänkt och att man
på biblioteken snabbt ville få ut en webbplats utan att egentligen veta varför.

Ingen av våra respondenter säger sig ha ett policy- eller måldokument beträffande vad
biblioteket vill med sin närvaro på Internet. Hälften av dem säger att de inte har något
direkt policy- eller måldokument specifikt för webbplatsen, men att syftet med webb-
platsen och med bibliotekets närvaro på Internet beskrivs i bibliotekets verksamhetsmål.

Saras bibliotek har tre huvudlinjer som de arbetar efter: aktualitet, interaktivitet och
användarperspektiv. Sofia talar om användarvänlighet och att webbplatsen bör ingå i
den s.k. folkbildartraditionen. Denna föresats att vara lättillgänglig för olika grupper av
användare, och kanske framför allt för ovana användare, medför en strävan efter enkel-
het och tydlighet på webbplatsen. På Sofias bibliotek finns nedtecknat i verksamhets-
berättelsen vilka målsättningar man har för webbplatsen. Där nämns bl.a. struktur,
design och applikationer – faktorer som har betydelse för webbplatsens grafiska
användargränssnitt. Vidare står det att webbplatsen ska vara en del av biblioteks-
verksamheten och den ska ha så mycket ”hemifrån-tjänster” som möjligt. Syftet är att
underlätta för användarna att ta del av bibliotekets tjänster samt att effektivisera
bibliotekets administration. Tallmo (1999) säger att en webbplats har goda förutsätt-
ningar att bli bra och fungerande om den som en naturlig del ingår i personalens dagliga
arbete. Och Stielow (1999) menar att det är mycket viktigt att formulera en tydlig idé
angående vad man vill åstadkomma med webbplatsen, samt att webbplatsprojektet är en
integrerad del av verksamheten (s. 25). Lena är inne på liknande tankegångar. Hon
menar att det är viktigt ”att man organiserar arbetet kring webbplatsen så att den blir en
del utav bibliotekets arbete – inte nånting som kommer liksom ovanpå och extra”. Hon
anser vidare att för att arbetet med webbplatsen ska få ett aktivt stöd från personalen på
biblioteket, är det nödvändigt att det först förankras i organisationen.

Tre av respondenterna vid bibliotek i stora kommuner har som målsättning att webb-
platsen ska vara ett virtuellt bibliotek. Sören strävar efter detta och menar att mål-
sättningen är att erbjuda ”demokrati, mötesplats och upplevelser”. På Stigs webbplats
förstasida finns en programförklaring där man beskriver syftet med webbplatsen. Här
framhålls webbplatsen som en plats för upplevelser, samt att den ska fungera som ett
virtuellt bibliotek. Även Lena har som målsättning att webbplatsen ska vara ett virtuellt
bibliotek.



66

Lisa arbetar i den minsta kommunen i vårt urval. Hon är en av de respondenter som ser
webbplatsen som ett sätt att marknadsföra biblioteket. På hennes bibliotek arbetar de
just med att skriva ett måldokument för hela biblioteksverksamheten. I dessa mål ingår
att webbplatsen ska vara en attraktiv miljö och att de vill vara tillgängliga för alla via
webben. Hon tycker att kommunerna överlag borde satsa på professionell hjälp – anlita
reklambyråer – för utformning av layout och användargränssnitt. Lisa tror att biblioteket
måste ha en mer frän framtoning och glassigare design för att locka allmänheten och
hon menar att för att locka ovana biblioteksanvändare ska webbplatsen innehålla
animationer och blinkande saker. Hon är den enda av respondenterna som betonar det
grafiska gränssnittet framför innehållet på webbplatsen. Lisa ser webbplatsen huvud-
sakligen som en reklamplats för bibliotekets tjänster och medier och tycker inte att det
ska vara för mycket text på förstasidan, utan den ska snabbt och tydligt visa på vägar till
information. Webbplatsen ska visa vad biblioteket har att erbjuda och locka ovana
biblioteksanvändare till biblioteket. Den glassighet med blinkande föremål som Lisa
förespråkar ser vi dock inga spår av på webbplatsen – det är hennes önskemål
beträffande webbplatsen, men det praktiska arbetet sköts av kommunens dataenhet.

Det är svårt att påvisa hur sambandet mellan bibliotekens målsättningar med webb-
platsen och webbplatsens grafiska användargränssnitt ser ut. Vi menar att olika mål-
sättningar, som t.ex. att webbplatsen ska vara en reklampelare; ett virtuellt bibliotek; en
plats för upplevelser; eller att webbplatsen ska ingå i en folkbildartradition, torde
påverka utformningen av webbplatsens gränssnitt åt olika håll. Således skulle biblio-
tekets syfte eller målsättning med webbplatsen kunna vara en faktor som påverkar
utformning av webbplatsens grafiska användargränssnitt.

������(WW�KHOKHWVSHUVSHNWLY

Med utgångspunkt i våra undersökningsresultat har vi konstruerat en enkel modell (se
Figur 1) som illustrerar några olika faktorer som kan påverka en webbplats grafiska
användargränssnitt. Utifrån den kommer vi i det följande att presentera tre enskilda fall.

/DUV är webbansvarig på ett bibliotek i en liten kommun. Han är helt ensam i sitt arbete
med webbplatsen och tycker att det är negativt att endast en person är engagerad i
arbetet. Han anser också att det läggs för lite resurser i form av tid och personal på
webbplatsen. Han har inte fått extern hjälp. Lars har cirka fyra års webberfarenhet. Han
är bibliotekarie och har gått kurser i informationsteknologi och elektronisk publicering.
Han är självlärd vad gäller HTML-kodning. Lars säger att han byggt ut webbplatsen
efter hand, utan någon egentlig strukturplan att utgå ifrån, vilket påverkat utformningen
av webbplatsen. Det var Lars själv som tog initiativet och byggde en webbplats, vilken
efter godkännande av hans chef lades ut. Lars har kunskap och många idéer – i hans fall
uppfattar vi för det första att det är bibliotekets bristande resurstilldelning för arbetet
med webbplatsen som hindrar den från att utvecklas. För det andra medför det faktum
att Lars är ensam om engagemanget i webbplatsen, att den inte blir en självklar,
integrerad och viktig del av biblioteksorganisationen. Lars uppger att biblioteket saknar
policydokument angående sin närvaro på Internet.
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)LJXU���2OLND�IDNWRUHU�VRP�NDQ�SnYHUND�XWIRUPQLQJHQ�DY�HQ�ZHEESODWV�JUDILVND
DQYlQGDUJUlQVVQLWW�

6RILD�är webbansvarig på ett bibliotek i en stor kommun. Hon är bibliotekarie och har
bl.a. internutbildningar i HTML-kodning och webbkonstruktion. Hon har också gått
kurser i informationssökning via webben. Sofia har tre års webberfarenhet. Hon delar
ansvaret för webbplatsen med en kollega. De har inte själva byggt webbplatsen, utan det
arbetet lades ut externt på en reklambyrå, som gjorde designen efter bibliotekets
direktiv, samt kommunens dataavdelning, som gjorde databaserna och applikationerna.
Webbplatsen sköts av ett team på fem personer och större saker läggs ut på kommunens
dataenhet. De har också möjlighet att kalla in en konsult för mindre arbeten. Denna
arbetsorganisation kring webbplatsen medför att arbetet fördelas på ett sådant sätt att
man får ta del av olika expertkunskaper. Sofia anser att resurstilldelningen för arbetet
med webbplatsen är ganska god – tillräcklig för att hålla kvar standarden på den nivå
den är på idag. Men hon säger också att för att kunna skapa ett levande virtuellt
bibliotek skulle det behövas mycket mer resurser. Sofia och hennes bibliotek har hela
tiden haft användarna och användarvänlighet som utgångspunkt för utformningen av
webbplatsen. Hon betonar bl.a. läsbarhet, enkelhet och en lättförståelig struktur. En
målsättning Sofia har med webbplatsen är att den ska ingå i den s.k. folkbildar-
traditionen – webbplatsen är ”allmänhetens egendom”. Hon menar att man därför ”inte
kan nischa sig till att vara för hipp” utan att man får ”lägga sig på en minsta gemen-
samma nämnare och framförallt då att man är väldigt enkel”. Sofias strävan mot enkel-
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het och användarvänlighet avspeglar sig tydligt i webbplatsens användargränssnitt. I
bibliotekets verksamhetsberättelse nämns t.ex. design, struktur och applikationer, vilka
är exempel på aspekter som påverkar en webbplats gränssnitt. Vidare pekas på vikten av
interaktivitet för att användarna enkelt ska kunna ta del av bibliotekets tjänster även
hemifrån. Dessutom står det att webbplatsen ska vara en integrerad del av biblioteks-
verksamheten samt att den ska göra bibliotekets administration effektivare. Sofia säger
att både bibliotekets ledning och personal är engagerade i webbplatsen. På Sofias
bibliotek ingår�webbplatsen som en integrerad del av organisationen och verksamheten,
och detta är en god förutsättning för utvecklandet av en bra webbplats.

6WLJ är också webbansvarig på ett bibliotek i en stor kommun. Han sköter det praktiska
arbetet med webbplatsen själv. Stig har fått fria händer att utforma den som han vill.
Han anser att han inte behöver extern hjälp. Han har en heltidstjänst som webbmaster
och ägnar större delen av sin tjänst åt webbplatsen. Stig uppger att han får mycket stöd
och idéer från den engagerade biblioteksledningen. Stig har en lång yrkesbakgrund som
byggnadsingenjör. Denna tekniska yrkesbakgrund kan eventuellt ha betydelse för hans
utformning av webbplatsens gränssnitt. Han har gått IT-relaterade kurser men anser sig i
stort sett vara självlärd beträffande webbplatskonstruktion. Han har fyra års webb-
erfarenhet. Stig lägger stor vikt vid bilder och design. Han anser t.ex. att en snygg
design kräver att länkarna inte är understrukna. På hans webbplats förstasida ser
länkarna ut som vanlig text. Han är medveten om att användarna kan missförstå detta,
och att de därför inte uppfattar att det rör sig om länkar. Stig berättar att det är en
modetrend på webben att inte ha understrukna länkar och att användarna får vänja sig
vid detta. Hans uppfattning om hur en webbsida ska utformas är att den ska vara
upplagd som en tidningssida. I den programförklaring som finns på webbplatsens
förstasida framhålls också att förstasidan ska fungera som en aktuell löpsedel. Stig
betonar upplevelseaspekten – det är vad de flesta användare söker, menar han. Stigs
uppfattning om hur en webbsida ska struktureras samt hans åsikt att användare söker
upplevelser på webben – vilket sammanfaller med bibliotekets målsättning att webb-
platsen ska erbjuda upplevelser – torde påverka utformningen av webbplatsens
användargränssnitt.

����'LVNXVVLRQ�NULQJ�WHRUL��PHWRG��UHVXOWDW�RFK�VOXWVDWVHU

Inom ramen för skrivandet av denna uppsats har vi kunnat sätta oss in i en del litteratur
om det relativt nya området ZHEEJUlQVVQLWW och har således hört några författares röster.
D’Angelo och Little (1998, s. 73, 75) och Head (1999a, s. 106f) pekar på att många av
de råd och riktlinjer som finns i litteraturen bygger på personliga uppfattningar i stället
för forskningsresultat. I vissa fall har författarna dessutom skilda åsikter. Vi har därför
valt att främst stödja oss på författare som Nielsen och Head, vilka har rötter inom MDI.

Vi valde telefonintervjun som datainsamlingsmetod. Fördelen var att vi inte var beroen-
de av geografisk närhet till respondenterna. En nackdel med denna metod skulle kunna
vara det faktum att det är svårt att sitta tyst en längre tid under telefonsamtalet för att
vänta in respondenten. En annan nackdel är att man går miste om den personliga kon-
takten öga mot öga. Vid en kvalitativ intervju då man har direktkontakt med respon-
denten, finns inte dessa nackdelar. Det är möjligt att denna form av intervju skulle ha
givit oss ett mer rikligt material.
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Vi är medvetna om vår egen kontext som biblioteks- och informationsvetare och
blivande bibliotekarier. Vi har själva en förkärlek för enkelhet, vilket också en del av
våra respondenter förespråkar. Vi ser folkbibliotekens webbplatser som informations-
källor och anser att det ska gå fort och vara enkelt att hitta det innehåll man söker.

Det går inte att dra några generella slutsatser om de svenska folkbibliotekens webb-
platser utifrån våra undersökningsresultat. Våra resultat och slutsatser gäller ett litet
urval av webbplatser, och vi valde medvetet många webbplatser som vi tyckte hade en
bra design och ett bra grafiskt användargränssnitt. Vårt urval är inte representativt för
folkbibliotekens webbplatser överlag.

En slutsats vi kan dra av våra undersökningsresultat är att kommunens storlek är den
variabel som är av störst betydelse. Folkbiblioteket i den stora kommunen har mer
resurser i form av såväl pengar som personal och därmed oftast även vad gäller
kunskap. Kunskap finns också i de mindre kommunerna – det har vi sett goda exempel
på i vår undersökning – men där saknas resurser. Man har inte tid att utveckla sina
webbplatser. Det var också främst på biblioteken i de mindre kommunerna som de
webbansvariga kände av ett bristande engagemang från både ledning och övrig
personal. På dessa bibliotek fungerar inte webbplatsen som en integrerad och viktig del
av arbetet på biblioteket. Flera av våra respondenter vid folkbibliotek i de större
kommunerna var nöjda med engagemanget för webbplatsen och i flera fall framträdde
organisationens medvetenhet om webbplatsens betydelse för biblioteket.

Det finns ytterligare faktorer, såsom ULNV��RFK�NRPPXQDOSROLWLVND�EHVOXW, som kan
påverka t.ex. resurstilldelningen till folkbiblioteket som helhet och därmed också till
webbplatsen. Dessutom är omfattningen av PDWHULHOOD�UHVXUVHU på biblioteken givetvis
en faktor som kan påverka utformningen av webbplatsens användargränssnitt. Sådana
aspekter har vi valt att inte ta upp inom den begränsade ramen för vår uppsats.

����,GpHU�WLOO�IRUWVDWW�IRUVNQLQJ

Om vi hade haft mer tid till förfogande hade vi velat göra en evaluering av folk-
bibliotekens webbplatsers grafiska användargränssnitt utifrån en checklista. Denna
studie skulle gälla webbplatsernas användbarhet.

I vår undersökning hade vi ett urval av bibliotekswebbplatser i såväl mindre, mellan-
stora som större kommuner. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka folk-
bibliotekens webbplatser enbart i stora eller enbart i små kommuner. Ett annat förslag är
att göra en jämförande undersökning av folkbibliotekens webbplatser i stora respektive
små kommuner.

Det framkom i vår undersökning att det förekommer en viss dragkamp i kommunerna
om vem som ska ha ansvaret för folkbibliotekens webbplatsers utformning. Många
webbplatser är idag mer eller mindre inlemmade i kommunernas webbplatser. Flera av
våra respondenter ville själva ha ansvaret för webbplatsen och inte överlåta detta åt
kommunens webbmaster eller dataavdelning. En idé till fortsatt forskning är att göra en
jämförande undersökning av folkbibliotek med ”egna” webbplatser och folkbibliotek
med webbplatsen inlemmad i, eller kanske med bara en spalt i, kommunens webbplats.
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Vårt sista förslag till fortsatt forskning är att utföra en användarundersökning – låta
användare utföra olika kortare testuppgifter på en webbplats och videofilma deras inter-
aktion med gränssnittet samt spela in deras kommentarer. Syftet med undersökningen
skulle kunna vara att testa webbplatsens användbarhet.

����6OXWRUG

En webbplats blir aldrig färdig. Den E|U inte bli färdig. Cunliffe (2000, s. 295f) anser att
teknologiska landvinningar samt förändringar av användarnas behov och förväntningar,
medför att en webbplats kontinuerligt måste utvecklas.

Webbens föränderliga karaktär blir påtaglig när man under en period återkommer till
enskilda webbplatser. Vissa av folkbibliotekens webbplatser, som i början av vår
granskning inte erbjöd möjlighet att söka i bibliotekets katalog, har nu infört denna
tjänst. En av de tolv webbplatserna i vårt urval har helt förändrat utseende under
sommaren – den har inlemmats i kommunens webbplats. Vi upplever förändringen som
positiv i detta fall. I jämförelse med andra kommuners webbplatser tar denna webbplats
ram inte så mycket utrymme i anspråk. Webbplatsen tillhör ett bibliotek i en stor
kommun och representerade i vårt urval varianten med lite tråkig och outvecklad design
och layout.

De webbansvarigas utsagor vittnar om pågående förändringar av webbplatsen och också
om planer på kommande utveckling av såväl innehåll som grafiskt användargränssnitt.
Kunskaper och idéer finns, men i många fall är det brist på resurser som hindrar denna
nödvändiga utveckling av webbplatsen. Vi menar att om ett folkbibliotek ska ha en egen
webbplats är det nödvändigt att ledningen/organisationen är medveten om webb-
platsens möjligheter samt har en tydlig och genomtänkt målsättning med den.
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De svenska folkbibliotekens webbplatser ser väldigt olika ut. Det finns en stor variation
beträffande utformningen av deras grafiska användargränssnitt, t.ex. vad gäller färg-
sättning, grafik och struktur. Många webbplatser ger ett amatörmässigt intryck, medan
andra har en mycket utvecklad form och struktur. Webbplatserna är i hög grad folk-
bibliotekens ansikte utåt. Förutom ett för användarna intressant innehåll bör de ha en
funktionell utformning samt tilltalande layout och användargränssnitt. Den visuella
utformningen påverkar användarens uppmärksamhet och förmåga att förstå innehållet
på webbsidorna. Utformningen av det grafiska gränssnittet kan också vara avgörande
för om användaren vill återvända till webbplatsen. Det finns dessutom ett samband
mellan den visuella utformningen och användarens uppfattning av trovärdigheten hos
upphovsmannen och informationen på webbplatsen. Ett folkbiblioteks webbplats
visuella design har följaktligen en stor betydelse för såväl biblioteket som dess
användare.

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka olika faktorer skulle kunna påverka
utformningen av ett folkbiblioteks webbplats grafiska användargränssnitt? Denna fråga
bryter vi ner i fyra delfrågor:

- Vilken utbildningsbakgrund och webberfarenhet har de webbansvariga?
- Hur ser arbetsorganisationen kring webbplatserna ut?
- Vilka tankar har de webbansvariga kring utformningen av webbplatsers grafiska

användargränssnitt?
- Vilka målsättningar har folkbiblioteken med sina webbplatser?

Vi är främst intresserade av följande aspekter på det grafiska användargränssnittet:
färgsättning, grafik, teckensnitt, navigering och struktur. Ambitionen med vår under-
sökning är att lyfta fram och medvetandegöra betydelsen av några olika faktorer som
kan tänkas påverka utformningen av en webbplats grafiska användargränssnitt.

Teoretisk bakgrund och kontext beskriver kortfattat forskningsområdet människa-dator-
interaktion och termer som t.ex. gränssnitt och användbarhet. Ett avsnitt behandlar
kognitionspsykologi – människans perception, uppmärksamhet och minnesfunktioner.
Vidare tar vi upp fenomenet Internet och World Wide Web och kommer därefter in på
webbplatsers grafiska användargränssnitt med aspekter som färg, grafik, teckensnitt,
struktur, navigation och konsekvens. Litteraturen om webbdesign är inte alltid veten-
skaplig – många råd och riktlinjer för god webbdesign bygger på personliga åsikter och
i många fall skiljer sig författarnas åsikter åt. Ett mindre avsnitt behandlar anpassning
till användare och därefter följer en beskrivning av den kontext de webbansvariga ingår
i. Avslutningsvis tar vi upp ett antal tidigare undersökningar som tangerar vår egen.

Vår studie är kvalitativ med hermeneutiska�drag. Datainsamlingsmetoden var halv-
strukturerade telefonintervjuer med tolv webbansvariga, vilka genomfördes i månads-
skiftet mars-april 2001. Vi valde att göra ett strategiskt urval av webbplatser i syfte att
få variation vad gällde deras utformning beträffande färgsättning, grafik, struktur, inter-
aktivitet etc. Vi valde medvetet ut fler webbplatser med jämförelsevis god design och
form. Några gav ett mycket professionellt intryck. Vi gjorde vårt urval på detta vis,
eftersom vi främst var intresserade av att få kunskap om hur de webbansvariga för mer
utvecklade webbplatser tänker kring grafiska användargränssnitt. Det kan finnas många
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anledningar till att folkbibliotekens webbplatser ser så olika ut. Det kan bland annat
vara så att de webbansvariga har ofullständiga kunskaper om principer och riktlinjer för
grafiska gränssnitt och webbdesign, samt att biblioteken kanske har en alltför knapp-
händig tilldelning av personalresurser för underhåll och utveckling av webbplatserna.

Resultat- och analyskapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Vi inleder med en beskrivning av
de webbansvarigas utbildningsbakgrund och webberfarenhet. Två av våra respondenter
har inte bibliotekarieutbildning – de har teknisk yrkesbakgrund. Webberfarenheten
varierar från cirka åtta månader till sju år. Majoriteten av de webbansvariga har varit
med och planerat och/eller skapat webbplatsen.

I den andra delen av kapitlet beskrivs arbetsorganisationen kring webbplatsen. På
huvuddelen av biblioteken arbetar de webbansvariga på olika vis i team med webb-
platsens underhåll. Bibliotekarierna på biblioteken är i de flesta fall ansvariga för inne-
håll i t.ex. länklistor. Den webbansvarige arbetar ensam eller tillsammans med någon
annan person med webbplatsens struktur och design. Sex av biblioteken får, eller har
någon gång fått, extern hjälp från kommunernas dataenheter. Många av respondenterna
– främst i de små kommunerna – tycker inte att det läggs tillräckligt med resurser på
webbplatsen. Tre webbansvariga vid bibliotek i stora kommuner är relativt nöjda med
resurstilldelningen. Några av respondenterna upplever ett bristande engagemang från
både ledning och övrig personal på biblioteket beträffande webbplatsen. Andra var där-
emot mycket nöjda med bibliotekets engagemang. Hälften av respondenterna upplever
att kommunerna på olika sätt påverkar, eller vill påverka, webbplatsens utformning.

I den tredje delen redovisas de webbansvarigas reflektioner kring webbplatsers grafiska
användargränssnitt. Respondenterna uttrycker tankar om det grafiska gränssnittet som är
i god överensstämmelse med den litteratur vi har tagit del av. En del respondenter
uppfattar vi som mer insatta i området än andra. Det framgår av deras utsagor att de har
en djup förståelse för och kunskap om webbgränssnitt. Kunskap finns både vid de
mindre och de större biblioteken. Vi kan urskilja två grupperingar – sådana webbplatser
som har en mycket enkel och ren framtoning och struktur, och sådana som är mer rika
på grafik och färg. Den första gruppen webbansvariga betonar användarvänlighet och
tänker på ovana användare. Den andra ser design som något mycket viktigt och menar
att webbplatsen ska vara en upplevelsekälla för användarna.

Till sist beskrivs bibliotekens syften och målsättningar med webbplatserna. Mål-
sättningar var bl.a. att webbplatsen skulle vara ett virtuellt bibliotek; en reklampelare för
biblioteket; erbjuda upplevelser eller vara förankrad i folkbildningstraditionen. Inget av
biblioteken hade något policy- eller måldokument för webbplatsen.

I det sista kapitlet lyfter vi fram faktorer som kan påverka utformningen av en webb-
plats grafiska användargränssnitt. Faktorerna är den webbansvariges utbildnings- och
yrkesbakgrund; webberfarenhet; arbetsorganisation kring webbplatsen; resurstilldel-
ning; ledningens och övrig personals engagemang vad gäller webbplatsen; kommunens
inblandning i och påverkan av utformningen av webbgränssnittet; värderingar och
praktisk och teoretisk kunskap om webbgränssnitt samt bibliotekens syften och mål-
sättningar med webbplatsen. Vi åskådliggör dessa faktorer i en enkel modell och
exemplifierar med tre fallbeskrivningar.
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Intervjuer med 12 webbansvariga, utförda under tre veckor i mars-april 2001.

3XEOLFHUDGH�NlOORU

Allwood, Carl Martin (1998). 0lQQLVND�GDWRULQWHUDNWLRQ:�(WW�SV\NRORJLVNW�SHUVSHNWLY.
2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Anderson, John R. (2000). &RJQLWLYH�SV\FKRORJ\�DQG�LWV�LPSOLFDWLRQV. 5th ed. New York:
Worth Publishers.

Andersson, Per & Petersson, Jonas (1998). :HEESODWVHQ�±�GHW�I|UOlQJGD�ELEOLRWHNHW:
(Q�XQGHUV|NQLQJ�DY�WLR�VYHQVND�RFK�WLR�DPHULNDQVND�IRONELEOLRWHNV�ZHEESODWVHU.
(BHS-magisteruppsats 1998:46). Borås: Högskolan i Borås.

Arms, William Y. (2000). 'LJLWDO�OLEUDULHV.�London: MIT Press

Araï, Dariush (1999). ,QWURGXNWLRQ�WLOO�NRJQLWLY�SV\NRORJL.�Lund: Studentlitteratur.

Backman, Jarl (1998). 5DSSRUWHU�RFK�XSSVDWVHU. Lund: Studentlitteratur.

Bell, Judith (2000). ,QWURGXNWLRQ�WLOO�IRUVNQLQJVPHWRGLN. 3. uppl. Övers. Björn Nilsson.
Lund: Studentlitteratur.

Bergström, Annika & Wadbring, Ingela (1999). Internet. I Ulla Carlsson, Catharina
Bucht & Ulrika Facht, red. 0HGLH6YHULJH����������:�6WDWLVWLN�RFK�DQDO\V.�s. 239-246.
Göteborg: Göteborgs universitet & Nordicom-Sverige.

Brümmer, Anna & Åstrand, Charlotte (1996). %LEOLRWHN�Sn�,QWHUQHW:�(Q�XQGHUV|NQLQJ�DY
HOHNWURQLVND�ELEOLRWHNV�KHPVLGRUV�IRUP��LQQHKnOO��VWUXNWXU�RFK�DQYlQGDUVW|G.�(BIVILs
skriftserie 1996:6). Lund: Lunds universitet.

Clausen, Helge (1999a). 8GYLNOLQJ�DI�PHWRGHU�WLO�HYDOXHULQJ�DI�ELEOLRWHNHUV�QHWVWHGHU�Sn
:RUOG�:LGH�:HE� http://www.statsbiblioteket.dk/sb/WWW-rapport/rapport.pdf
[2001-01-26]

Clausen, Helge (1999b). User oriented evaluation of library and information centre web
sites. 1HZ�/LEUDU\�:RUOG,�vol. 100, no. 1, pp. 5-10.
http://www.emerald-library.com [2001-02-07]

Clyde, Laurel A. (2000). Libraries and the web: A strategic planning approach to web
site management. 7KH�(OHFWURQLF�/LEUDU\, vol. 18, no. 2, pp. 97-108. Även tillgänglig
som: http://www.emerald-library.com [2001-08-02]



74

Cunliffe, Daniel (2000). Developing usable web sites – a review and model. ,QWHUQHW
5HVHDUFK:�(OHFWURQLF�1HWZRUNLQJ�$SSOLFDWLRQV�DQG�3ROLF\,�vol. 10, no. 4, pp. 295-307.
Även tillgänglig som: http:www.emerald-library.com [2001-08-02]

D’Angelo, John & Little, Sherry K. (1998). Successful web pages: What are they and
do they exist? ,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\�DQG�/LEUDULHV, vol. 17, no. 2, June, pp. 71-81.

Dix, Alan J. et. al. (1998). +XPDQ�FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ��2nd ed. By Alan J. Dix, Janet E.
Finlay, Gregory D. Abowd & Russel Beale. London: Prentice Hall Europe.

Flanders, Vincent & Willis, Michael (1998). :HE�SDJHV�WKDW�VXFN:�/HDUQ�JRRG�GHVLJQ
E\�ORRNLQJ�DW�EDG�GHVLJQ.�San Francisco: Sybex.

Eysenck, Michael W. & Keane, Mark T. (2000). &RJQLWLYH�SV\FKRORJ\:�$�VWXGHQW¶V
KDQGERRN.�4th ed. East Sussex, UK: Lawrence Erlbaum.

Galitz, Wilbert O. (1997). 7KH�HVVHQWLDO�JXLGH�WR�XVHU�LQWHUIDFH�GHVLJQ:�$Q�LQWURGXFWLRQ
WR�*8,�GHVLJQ�SULQFLSOHV�DQG�WHFKQLTXHV. Chichester: John Wiley & Sons Inc.

Garlock, Kristen L. & Piontek, Sherry (1999). 'HVLJQLQJ�ZHE�LQWHUIDFHV�WR�OLEUDU\
VHUYLFHV�DQG�UHVRXUFHV. Chicago and London: ALA.

Gilje, Nils & Glimen, Harald (1992). 6DPKlOOVYHWHQVNDSHUQDV�I|UXWVlWWQLQJDU.�Övers.
Sten Andersson. Göteborg: Daidalos.

Golding, Mordy & White, Dave (1997). :HE�GHVLJQHU¶V�JXLGH�WR�FRORU.�IN, USA:
Hayden Books.

Granström, Björn (1995). Talsyntes. 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ.�Bd 18, s. 86. Höganäs: Bra
Böcker.

Hartman, Sven G. (1993). +DQGOHGQLQJ:�/LWHQ�KDQGERN�I|U�GHQ�VRP�DUEHWDU�PHG
SURMHNW��VSHFLDODUEHWHQ�HOOHU�UDSSRUWHU. 2. uppl. Linköping: Linköpings universitet,
Lärarutbildningen.

Head, J. Alison (1997). A question of interface design: How do online service GUIs
measure up? 2QOLQH, May/June 97,�Vol. 21, Issue 3, pp. 20-29.

Head, J. Alison (1999a). 'HVLJQ�ZLVH:�$�JXLGH�IRU�HYDOXDWLQJ�WKH�LQWHUIDFH�GHVLJQ�RI
LQIRUPDWLRQ�UHVRXUFHV. Medford, NJ: CyberAge Books.

Head, J. Alison (1999b) Web redemption and the promise of usability. 2QOLQH, Nov/Dec
99, Vol. 23, Issue 6, pp. 20-32.

Hedman, Anders (1998). +DQGERN�I|U�ZHEEDQVYDULJD. Sundbyberg: Pagina AB.

Hierpe, Roland (1992). Hypertext� 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ.�Bd 9, s. 216. Höganäs: Bra
Böcker.



75

Holme, I. Magne & Solvang, B. Krohn (1991). )RUVNQLQJVPHWRGLN:�2P�NYDOLWDWLYD�RFK
NYDQWLWDWLYD�PHWRGHU. Övers. Björn Nilsson. Lund: Studentlitteratur.

IBM Ease of Use Group (2001). :HE�GHVLJQ�JXLGHOLQHV.
http://www-3.ibm.com/ibm/easy/eou_ext.nsf/Publish/600 [2001-08-15]

,QHWPHGLD�6YHQVND�ELEOLRWHN: )RONELEOLRWHN�L�VDPWOLJD�6YHULJHV�OlQ�(2001)�
http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek.shtml [2001-03-20--03-30]

Krag Jacobsen, Jan (1993). ,QWHUYMX:�.RQVWHQ�DWW�O\VVQD�RFK�IUnJD.�Övers. Björn
Nilsson. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, Ingemar (2000). Skiftande kvalitet på webb-biblioteken. %%/, 2000:5, s. 16-
17.

Lundh, Lars-Gunnar, Montgomery, Henry & Waern, Yvonne (1992). .RJQLWLY
SV\NRORJL.�Lund: Studentlitteratur.

Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (1999). :HE�VW\OH�JXLGH:�%DVLF�SULQFLSOHV�IRU�FUHDWLQJ
ZHE�VLWHV.�New Haven and London: Yale University Press.
Även tillgänglig: http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html [2001-08-15]

Mandel, Theo (1997). 7KH HOHPHQWV�RI�XVHU�LQWHUIDFH�GHVLJQ.�New York: John Wiley &
Sons.

Marcus, Aaron (1997). *UDSKLFDO�XVHU�LQWHUIDFHV. I Martin G. Helander, Thomas K.
Landauer & Prasad V. Prabhu, eds. +DQGERRN�RI�KXPDQ�FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ. 2nd,
completely rev., s. 423-438.

0lQQLVNRNURSSHQ��)\VLRORJL�RFK�DQDWRPL (1998). Jan G. Bjålie, Egil Haug, Olav Sand
& Øystein V. Sjaastad. Övers. Ulrika Junker Miranda. Stockholm: Liber AB.

Nickerson, Raymond S. & Landauer, Thomas K. (1997). Human-computer interaction:
Background and issues. I Martin G. Helander, Thomas K. Landauer & Prasad V.
Prabhu, eds. +DQGERRN�RI�KXPDQ�FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ. 2nd, completely rev., s. 3-28.
Amsterdam: Elsevier.

Nielsen, Jacob (1995). 0XOWLPHGLD�DQG�K\SHUWH[W: 7KH�,QWHUQHW�DQG�EH\RQG. London:
Academic Press Ltd.

Nielsen, Jakob (1996). 7KH�$OHUWER[: &XUUHQW�LVVXHV�LQ�ZHE�XVDELOLW\. Top ten mistakes
in web design. http://www.useit.com/alertbox/9605.html [2001-08-01]

Nielsen, Jakob (1997). 7KH�$OHUWER[:�&XUUHQW�LVVXHV�LQ�ZHE�XVDELOLW\. The difference
between web design and GUI design. http://www.useit.com/alertbox/9705a.html
[2001-08-10]

Nielsen, Jakob (1999). 7KH�$OHUWER[:�&XUUHQW�LVVXHV�LQ�ZHE�XVDELOLW\. The top ten new
mistakes of web design. http://www.useit.com/alertbox/990530.html [2001-08-07]



76

Nielsen, Jakob (2000). 'HVLJQLQJ�ZHE�XVDELOLW\. Indianapolis, IN: New Riders
Publishing.

Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). )RUVNQLQJVPHWRGLNHQV�JUXQGHU:�$WW�SODQHUD�
JHQRPI|UD�RFK�UDSSRUWHUD�HQ�XQGHUV|NQLQJ. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Preece, Jenny et. al. (1994). +XPDQ�FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ.�Yvonne Rogers, Helen
Sharp, David Benyon, Simon Holland & Tom Carey. Harlow, UK: Addison-Wesley.

Rasmusson, Bengt (1998). $WW�J|UD�HQ�KHPVLGD. Örebro: Libris Media Data.

Repstad, Pål (1999). 1lUKHW�RFK�GLVWDQV:�.YDOLWDWLYD�PHWRGHU�L�VDPKlOOVYHWHQVNDS.
Övers: Björn Nilsson. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Schultz Larsen, Ole (1996). 3V\NRORJLVND�SHUVSHNWLY. Lund: Studentlitteratur.

Shneiderman, Ben (1998). 'HVLJQLQJ�WKH�XVHU�LQWHUIDFH: 6WUDWHJLHV�IRU�HIIHFWLYH�KXPDQ�
FRPSXWHU�LQWHUDFWLRQ.�3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley.

Sjöström, Ulla (1994). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I Bengt Starrin
& Per-Gunnar Svensson, red. .YDOLWDWLY�PHWRG�RFK�YHWHQVNDSVWHRUL. s. 73-90. Lund:
Studentlitteratur.

Stafflin, Rolf (1998). ,QWHUQHW�+70/�ERNHQ. 3., [omarbetade] uppl. Sundbyberg: Pagina
AB.

Starrin, Bengt (1994). Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I
Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, red. .YDOLWDWLY�PHWRG�RFK�YHWHQVNDSVWHRUL. s. 11-
39. Lund: Studentlitteratur.

Stielow, Frederick (1999). Managing virtual library projects. I  Frederick Stielow, ed.
&UHDWLQJ�D�YLUWXDO�OLEUDU\:�$�KRZ�WR�GR�LW�PDQXDO�IRU�OLEUDULDQV��s. 23-35. (How-to-do-it
manuals for librarians no. 91). London: Neal-Schuman Publishers.

Stielow, Frederick  & Rubeo, Edward J. (1999). Designing virtual libraries for human
beings. I Frederick Stielow, ed. &UHDWLQJ�D�YLUWXDO�OLEUDU\:�$�KRZ�WR�GR�LW�PDQXDO�IRU
OLEUDULDQV��s. 9-22. (How-to-do-it manuals for librarians no. 91). London: Neal-
Schuman Publishers.

Sutcliffe, Alistair G. (1995). +XPDQ�FRPSXWHU�LQWHUIDFH�GHVLJQ.�2nd ed. London:
Macmillan.

Svenska datatermgruppen (2001). 2UGOLVWD��YHUVLRQ���.
http://www.nada.kth.se/dataterm/  [2001-08-09]

Tallmo, Karl-Erik (1999). +XU�EUD�lU�GH�VYHQVND�NXOWXULQVWLWXWLRQHUQDV�ZHEESODWVHU"
Kulturnät Sverige. http://www.kultur.nu/rapporter/webbplatsgranskning.html
[2001-08-01]

Trost, Jan (1997). .YDOLWDWLYD�LQWHUYMXHU.�2. uppl. Lund: Studentlitteratur.



77

Weinman, Lynda (1996-97). 7KH�EURZVHU�VDIH�FRORU�SDOHWWH.
http://www.lynda.com/hex.html [2001-08-17]

Vora, Pawan R. (1998). Designing for the web: A survey. ,QWHUDFWLRQV, vol. 5, no. 3, pp.



                   Bilaga 1

0DOO�I|U�LQWHUYMX�PHG�IRONELEOLRWHNHQV�ZHEEDQVYDULJD

1. Vilken/vilka utbildningar har du?
2. Har du varit med och planerat och byggt denna webbplats från grunden?
3. Har du skapat andra webbplatser?
4. Hur länge har du arbetat med webbplatser – den här eller andra?

5. Hur är arbetet kring er webbplats upplagt?
6. Hur många personer är engagerade i att arbeta med webbplatsen?
7. Hur mycket arbetstid motsvarar det i heltidstjänster?
8. Är det tillräckligt med personalresurser? 

9. Vad tycker du är viktigt att tänka på vad gäller webbplatsers grafiska
användargränssnitt?
- färgsättning
- bilder och ikoner
- animationer och blinkande text
- teckensnitt
- rullning
- ramar
- länkar

10. Hur ofta kontrollerar ni webbplatsens länkar?

11. Finns det något annat som du tycker är viktigt att tänka på när man konstruerar en
webbplats?
- anpassning till olika webbläsare
- användning av ny teknik (inte bra för dem som har gamla datorer)

12. Vilken betydelse har det grafiska användargränssnittet för dig, i förhållande till
själva innehållet på folkbibliotekets webbplats?

13. När det gäller utformningen av er webbplats – har ni då försökt tillgodose olika
målgruppers behov?

14. Har biblioteket något policy-/måldokument beträffande sin närvaro på Internet?

15. Vad har varit det mest positiva med webbplatsen?
16. Har du/ni haft några problem med webbplatsen?
17. Har du något annat du vill tillägga?



                   Bilaga 2

2UGOLVWD

Nedan följer beskrivningar och/eller översättningar av termer/begrepp. I denna
betydelse används de i vår uppsats. Där ej annat anges är definitionerna hämtade från
Svenska datatermgruppen 2001, Ordlista version 19.

$/7�WH[W – Detta attribut används för att ge en ”alternativtext”, en text som visas i stället
för bilden i webbläsare som inte kan visa bilder eller som ställts in för att inte läsa
bilder. Vissa webbläsare visar också den alternativa texten medan bilden läses in. […]
Genom att ange ALT-texter gör du sidan mer lättanvänd för dem som inte kan eller vill
se bilderna. Genom att bara läsa in bilder som de verkligen vill se sparar de tid när de
letar information. (Stafflin 1998, s. 899)

$QYlQGDUJUlQVVQLWW – används för eng. XVHU�LQWHUIDFH – kallas det gränssnitt som möjlig-
gör kommunikation mellan människa och dator, och det utgörs bl.a. av det man ser på
bildskärmen.

'LVNXVVLRQVJUXSS – används för eng. QHZV�JURXS – är ett forum för diskussion inom
Internet news eller Usenet news.

)|UVWDVLGD�LQJnQJVVLGD – används för eng. KRPH�SDJH – är den webbsida som tjänar
som�huvudingång till en viss webbplats. Använd ingångssida (i analogi med ingången
till ett hus) eller förstasida (i analogi med en tidnings förstasida) för eng. home page.
Termen�KHPVLGD�(eng. home page) används idag för flera helt olika begrepp: ingångs-
sida, startsida, webbsida och webbplats. Det är därför lämpligare att precisera vad man
avser genom att använda någon av dessa termer.

*UDILVND�DQYlQGDUJUlQVVQLWW – används för eng. JUDSKLF�DO��XVHU�LQWHUIDFH, *8, –
bygger på fönster, ikoner (symboler) etc. samt rent textbaserade användargränssnitt.

*UlQVVQLWW – används för eng. LQWHUIDFH – kan beskrivas som en kontaktyta mellan olika
funktioner eller delar i ett system.

Hemsida��VH�)|UVWDVLGD�LQJnQJVVLGD

+70/�±�K\SHU�WH[W�PDUNXS�ODQJXDJH, ett språk som används för att beskriva och
strukturera information på webben (Dix et al. 1998, s. 596).

+\SHUWH[W�±�är en icke sekventiell text, dvs. en text med förgreningar (angivna med
markörer) som ger läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten. […] En
hypertext är alltså ett komplext nätverk byggt av noder med texter, länkar som
sammanbinder dem samt markörer som anger var dessa länkar börjar och slutar. (Hierpe
1992, s. 216)

+nUGYDUD – används för eng. KDUGZDUH.
.RQVHNYHQV – används för eng.�FRQVLVWHQF\.



3L[HO��ELOGSXQNW – används för eng. SL[HO�(picture element) – används inom datorgrafik
för bildelement som utgör minsta beståndsdel i ett raster.

3URJUDP – används för eng. VRIWZDUH.

5DPDU�UDPWHNQLN – används för eng. IUDPHV�– är�i webbsammanhang en teknik inom
sidbeskrivningsspråket HTML som möjliggör indelning av en webbsida i flera rutor där
varje ruta innehåller ett separat HTML-dokument. Med hjälp av ramteknik kan sidor
utformas så att det t.ex. i en ram visas en meny och i en annan ram ett valt dokument.

5XOOD�UXOOQLQJ – används för eng. VFUROO�VFUROOQLQJ – betyder förflytta text eller bild
kontinuerligt på bildskärm eller i fönster.

5XOOQLQJVOLVW – används för eng. VFUROO�EDU.

6lQGOLVWD – används för eng. PDLOLQJ�OLVW – är en lista över en grupp av mottagare som
ett e-brev automatiskt vidarebefordras till när man skickar det till sändlistans e-post-
adress.

7DOV\QWHV – är maskinellt framställt tal […] avser ofta system för omvandling av text till
tal […] Talsyntes, i text-till-talsystem, kom tidigt till användning bland syn- och
talhandikappade som läshjälpmedel och ”talprotes”. (Granström 1995, s. 86)

:HEEDGUHVV – används för eng. 85/ (Uniform Resource Locator) – är adresser inom
www. En webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex.
en webbsida, en bild, en datafil etc.

:HEESODWV – används för eng. ZHE�VLWH.

:HEEDQVYDULJ – används för eng. ZHEPDVWHU – är en person som har det övergripande
ansvaret för en webbplats. Vid behov kan man precisera olika funktioner, t.ex. ZHEE�
UHGDNW|U�eller ZHEELQIRDQVYDULJ (eng. LQIRPDVWHU; på större företag kan det finnas en hel
webbredaktion) för de personer som ansvarar för den information som publiceras på
webbplatsen, ZHEEVNULEHQW för den som skapar information för publicering, VLGDQVYDULJ
för den som ansvarar för en viss webbsida och ZHEEWHNQLNHU för den som är ansvarig för
det rent tekniska.


