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Abstract: The web sites of libraries are to a large extent their public face 

and to help market their services, the web sites must have 
interesting and regularly renewed content. They must also be 
visually attractive and easily used, and thus be well structured and 
have a well functioning navigational system. The web masters’ 
awareness of the ability of web sites to attract users to the site 
and also to the library, as well as their knowledge of suitable 
content and site construction, is crucial for how successful the 
web site actually is at marketing the library. The research 
question is: How do the studied web sites function as marketing 
sources and service providers for the libraries, and are the web 
masters aware of the importance of the web site? The purpose is 
to investigate how the library personnel looks upon the web site 
as a possible way to increase the popularity of the library among 
the public, and to study the construction and content of the library 
web sites to find out how well these serve their purpose. The 
result shows that the web sites meet the demands of interesting 
content as well as attractive and simple construction to a certain 
extent, but there is still more to do to make them even better. The 
web masters are aware of how the structure and content should 
be in broad outline, but say that there is lack of time and means. 
The purpose of the web site is for example to simplify the use of 
the library, to convey quality information, and to market the 
library. Some of the web masters already see the web site as an 
important marketing tool, while others only see it as an 
information source about the library.  
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1 Inledning 

Mitt intresse för webbdesign och min erfarenhet av arbete på bibliotek gjorde att jag ville 
studera biblioteks webbplatser för att undersöka deras utformning och innehåll samt deras 
betydelse som marknadsförare av biblioteket. Relativt tidigt i arbetsprocessen bestämde jag 
mig för att särskilt fokusera på folkbiblioteks webbplatser. Delvis gjordes detta val utifrån 
antagandet att folkbiblioteken kan uppvisa ganska stor spriding i hur de väljer att utforma sina 
webbplatser och hur de ser på webbplatsen som marknadsförare av biblioteken och deras 
tjänster. I bakgrunden för val av studieobjekt låg också föreställningen om att folkbiblioteks 
anslag i större omfattning än andra typer av bibliotek påverkas av besöks- och 
utlåningsstatistik. Enligt den hypotesen skulle en ”bra” webbplats alltså indirekt kunna förbättra 
folkbiblioteks ekonomi genom ökade anslag.  
 
Marknadsföring av bibliotek krävs för att de ska kunna hävda sig då konkurrensen från andra 
förmedlare av information och litteratur ökat. Andra källor till information och underhållning har 
exploderat i omfattning under de senaste 20 åren. Exempel på detta är kabel-TV, video och 
Internet. Bokhandeln har också vunnit mark till följd av den sänkta bokmomsen. Samtidigt 
som Internet är en konkurrent har biblioteken därigenom fått möjlighet att marknadsföra sig 
genom sin webbplats. Bibliotekens webbplatser har under de senaste tio åren gått från att vara 
en nyhet till att bli en nödvändighet, både som anslagstavla för biblioteket och som ingång till 
stora mängder elektronisk information. Bibliotekets webbplats har för många blivit lika 
välbekant och använd som biblioteket självt. Alltfler användare föredrar till och med 
webbplatsen. Därmed måste man ha i åtanke att en bra webbplats inte bara är viktig för 
dagens bibliotek, utan också därför att webbplatsen kanske kommer att vara den enda 
kontakten många användare har med biblioteket hädanefter.1 De webbansvarigas medvetenhet 
om webbplatsens förmåga att locka användare till webbplatsen och därmed även till 
biblioteket, liksom deras kunskaper om lämpligt innehåll och användarvänlig utformning är 
avgörande för hur väl webbplatsen lyckas marknadsföra biblioteket. Med tanke på detta är 
det också intressant att få veta hur de webbansvariga på biblioteken tänker kring sina 
webbplatser. 
 
1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksam personal ser på webbplatsen som en 
möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten samt att undersöka webbplatsen 
utifrån aktuella teorier om webbplatsers utformning och innehåll för att resonera kring hur väl 
de fyller sin funktion. 
 
Det problem jag försöker utreda i min uppsats är hur de undersökta webbplatserna fungerar 
som marknadsförare och tjänsteförmedlare för de aktuella biblioteken och om de 
webbansvariga är medvetna om betydelsen av webbplatsen som detta. 

                                                 
1 Song 2003, s. xi. 
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Problemet delas upp i följande frågeställningar: 
 

• Är de undersökta bibliotekens webbplatser säljande i betydelsen lockande och enkla 
att använda enligt de teorier om webbplatsers utformning som jag valt att använda? 

 
• Vilket innehåll bör enligt de valda teorierna finnas med på de undersökta bibliotekens 

webbplatser för att människor dels ska lockas tillbaka till webbplatserna efter första 
besöket, dels lockas till biblioteket och använda sig av de resurser som finns där? Hur 
förhåller det sig på de aktuella webbplatserna? 

 
• Vilka tankar kring utformning och innehåll har de webbansvariga om sina biblioteks 

webbplatser? 
 

• Hur upplever de webbansvariga på stadsbiblioteken att deras webbplatser fungerar 
när det gäller marknadsföring? 

 
1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen valde jag att avgränsa mig till webbplatserna för åtta stadsbibliotek, nämligen 
Bodens, Göteborgs, Luleås, Lunds, Norrköpings, Stockholms, Umeås och Västerås 
stadsbibliotek. Fokuseringen på stadsbibliotek berodde på att jag antog att dessa har större 
möjligheter att skapa egna webbplatser än distriktsbibliotek eller filialer. Dessa valdes för att få 
en någorlunda god geografisk spridning på biblioteken och för att webbplatser skapade i olika 
län skulle kunna studeras. Jag valde stadsbibliotek i olika län eftersom bibliotek inom samma 
län kan tänkas influera varandra.  
 
Det jag ville studera när det gällde de aktuella webbplatsernas innehåll och utseende var främst 
deras organisationssystem, navigationssystem, grafiska design och innehåll. Jag har valt att inte 
försöka åskådliggöra webbplatsernas organisationsstruktur eftersom det vid studien av 
webbplatserna framkom att dessa är alltför komplexa för att kunna åskådliggöras grafiskt på 
ett enkelt sätt. Vidare berördes heller inte själva källkoden, detaljer om typografi, bildhantering 
eller användandet av frames. Utformningen av bibliotekens kataloger berördes heller inte i 
någon större omfattning eftersom dessa får anses som en resurs som tillgängliggörs via 
webbplatsen. Jag har undvikit att behandla hur tillgängligheten till webbplatserna kan ökas för 
handikappade och personer med olika kulturell bakgrund i någon högre grad eftersom dessa 
områden är så stora att de skulle kräva en egen uppsats. 
 
Den typ av litteratur som studerats inför undersökningen är metodlitteratur i användbarhet, 
webbplatsers utformning och innehåll samt litteratur om marknadsföring via Internet. Ren 
marknadsföringslitteratur har inte bedömts vara relevant i föreliggande uppsats.  
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2 Teoretisk bakgrund och kontext 

Daniel D. McCracken och Rosalee J. Wolfe säger att användningen av Internet har exploderat 
sedan 1993 då den första webbläsaren (browsern), som gjorde det möjligt att peka och 
klicka, introducerades. Nyhetens behag med Internet har dock försvunnit och det fungerar inte 
längre med att bara vara nyskapande. För att överleva idag måste webbplatser i högre 
utsträckning än tidigare uppfylla användarnas förväntningar.2 Min åsikt är att organisationer 
som bibliotek inte står och faller med sin webbplats. Det finns många andra aspekter som 
också spelar in. Att ha en webbplats som tilltalar användarna och som är lätt att använda 
borde rimligtvis gagna biblioteket. 
 
Webbplatser som möter användarnas förväntningar får många marknadsmässiga fördelar. I 
Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice tas sex exempel upp. Alla 
dessa gäller inte bibliotek. De har inte riktigt samma möjligheter att dra nytta av sina 
webbplatser som företag, men jag anser att bibliotek har tillräckligt många fördelar för att 
marknadsföra sig via sin webbplats på ett seriöst sätt. 
 
Det första exemplet är kostnadsbesparingar. Dessa åstadkoms då både 
marknadsundersökningar och spridning av marknadsföringsmaterial kan göras via webbplatsen 
istället för på det tidigare sättet per telefon och i tryckt form.3 Bibliotek lägger inte ut särskilt 
mycket pengar på att marknadsföra sig eller göra marknadsundersökningar, så det finns inga 
stora besparingar att göra. Biblioteken har emellertid mycket att vinna på att utnyttja den 
potential för marknadsföring och marknadsundersökningar som deras webbplats har, anser 
jag. Biblioteken kan kanske också frigöra personal för andra uppgifter så som mera avancerad 
hjälp till användare om tjänster som sökningar och beställningar av böcker kan göras via nätet. 
 
Utvecklingsmöjligheter: Internet ger möjlighet att skapa nya produkter och tjänster och att ta 
sig in på nya marknader.4 Här kan biblioteken vara kreativa och skapa tjänster som de kanske 
inte kan erbjuda på det fysiska biblioteket. Ett exempel på en sådan tjänst skulle kunna vara 
print-on-demand eller tillgång till böcker i elektronisk form som ej längre finns att köpa. 
Biblioteken skulle kunna ta sig in på nya marknader på så sätt att de hjälper personer även 
utanför det egna upptagningsområdet t ex med frågor som kan besvaras per e-mail. Jag vet 
emellertid inte om biblioteken har möjlighet att serva personer från andra områden om det 
skulle bli en omfattande efterfrågan eftersom man troligen inte har kapacitet för det. 
 
Konkurrensfördelar: Om ett företag kan erbjuda nya möjligheter (capabilities) före sina 
konkurrenter, får det konkurrensmässiga fördelar fram till dess att konkurrenterna kan ge 
samma möjligheter.5 McCracken och Wolfe påpekar att det är större chans att en webbplats 
som är lätt att använda får användare att nyttja den. De säger att studier visar att om kunder 
får en positiv upplevelse när de besöker en webbplats är det större sannolikhet att de stannar 
länge, köper något och återvänder till webbplatsen för att handla mera. Om de däremot måste 
lägga ner mycket tid på att söka efter något eller komma underfund om hur de ska köpa det, 

                                                 
2 McCracken & Wolfe 2004, s. 1. 
3 I fotnot nr. 3 – 5 och 7 – 9 refererar Chaffey till Bocij et. al. i Chaffey et. al. 2003, s. 16. 
4 Chaffey et. al. 2003, s. 17. 
5 Chaffey et. al. 2003, s. 17. 
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blir de fort frustrerade och lämnar webbplatsen. Om alla andra faktorer är lika hos 
konkurrenter, blir det webbplatsen som ger användaren den mest positiva upplevelsen som 
vinner marknadsandelar.6 Min åsikt är att detta även gäller bibliotek varför de bör se över sina 
webbplatsers användbarhet och se till att dessa ger en positiv upplevelse. 
 
Förbättrad kommunikation: Kommunikationen förbättras med kunder, anställa, leverantörer 
och distributörer.7 Också bibliotek kan dra nytta av möjligheten för användare att 
kommunicera med dem via e-mail.  
 
Förbättrad kontroll: Internet och intranät kan ge förbättrad marknadsundersökning genom 
spårande av kunders beteende och hur anställda levererar tjänster.8 Jag vet inte i hur stor 
utsträckning som bibliotekens webbansvariga har möjlighet att spåra användarnas beteende. 
De har väl heller inget behov av att kontrollera användarna i det här hänseendet, men 
biblioteken skulle kunna dra nytta av användares eventuella frågor och påpekanden om 
verksamheten. En möjlighet är också att lägga ut frågeformulär på webbplatsen i frågor som 
känns angelägna att få användarnas åsikter om. 
 
Förbättrad kundservice: Kundservicen förbättras genom att kunderna kan göra interaktiva 
förfrågningar (queries) i databaser innehållande t ex tillgängliga varor eller frågor rörande 
kundservice.9 Den här möjligheten används redan i stor utsträckning av biblioteken då de 
genom sina webbplatser ger tillgång till sina kataloger tycker jag. Sammantaget kan sägas att 
det finns många fördelar med att göra det mesta möjliga av bibliotekets webbplats.  
 
De teorier som behandlas nedan är inte exakt vetenskap utan till viss del en fråga om tycke 
och smak. Detaljer i dessa teorier kan säkert ifrågasättas och förändras med tiden, men jag 
har ändå valt att använda mig av dem eftersom de överensstämmer med mina tankar om hur 
webbplatser bör konstrueras. De ger mig också utgångspunkter för min webbplatsanalys. 
 
2.1 Användbarhet (Usability) 

Väl designade informationssystem ökar användarnas effektivitet genom att göra det möjligt för 
dem att lätt utföra det de ska utan ansträngning och utan onödig inlärning av teknik. Jakob 
Nielsen uttrycker det som att användbarhet styr webben. Om kunden inte kan finna en 
produkt kommer han eller hon inte att köpa den. Konkurrenterna är bara en musklickning 
bort.10 Det främsta skälet till att man ska göra webbplatsen enkel att använda är att de flesta 
användare spenderar mindre tid på den än man skulle vilja tro. Därför måste webbplatsen 
locka och visa vad den går för redan vid första anblicken.11 Luke Wroblewski menar å andra 
sidan att betydelsen av användbarheten kan betonas alltför mycket eller missförstås så att man 
t ex använder så få visuella element, för att snabba på nedladdningstiden, att layouten på 
webbsidor blir tråkig och svårförståelig.12 Det är ett vanligt misstag att anta att användarna av 
                                                 
6 McCracken & Wolfe 2004, s. 1 och 2. 
7 Chaffey et. al. 2003, s. 17. 
8 Chaffey et. al. 2003, s. 17. 
9 Chaffey et. al. 2003, s. 17. 
10 Nielsen 2000, s. 9. 
11 Krug 2000, s. 18 och 19. 
12 Wroblewski 2002, s. 11 och 12. 
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en webbplats fungerar på samma sätt som den person som utformar webbplatsen. Jakob 
Nielsen menar att man ska ta användarstudier till hjälp för att öka användbarheten hos en 
webbplats. Vid sådana studier observerar man användare medan de tar sig fram på 
webbplatsen för att se vad de gillar, vad de finner lätt och var de kör fast.13 Det är viktigt att 
målgrupperna för webbplatsen preciseras innan denna utformas eftersom det är svårt att 
tillfredställa alla och det är bättre att därför rikta in sig på de huvudsakliga målgrupperna. Bl a 
målgruppernas ålder, utbildningsnivå och vana vid att använda datorer och webbplatser bör 
undersökas. Andra faktorer som bör studeras är inlärningsstil, vad man föredrar för verktyg t 
ex mus eller tangentbord, fysiska skillnader som kön, färgblindhet och funktionshinder samt 
kulturella skillnader som språk och yrkeserfarenhet. Dessutom bör också personernas 
erfarenheter och förväntningar på webbplatser liknande den man tänker skapa undersökas. 
Vid aktivitetsanalyser studerar man den typ av arbete som användarna av ens webbplats ska 
kunna utföra. Där undersöks bl a användarnas mål d.v.s. vad de vill kunna åstadkomma när de 
besöker webbplatsen och de aktiviteter de tar till för att uppnå sina mål.14  
 
McCracken och Wolfe säger att användarna har en del gemensamma drag när det gäller hur 
de tänker och uppfattar saker som är nyttiga att komma ihåg vid webbdesign. Denna kunskap 
kommer från den kognitiva psykologin som studerar hur människor förnimmer, lär och minns 
och den som utvecklar webbplatser behöver känna till en del om detta.15 Synen är viktig på så 
sätt att hur människor ser på saker kan avgöra vad de ser på en webbplats. Människor minns t 
ex inte alla detaljer i en bild som de sett utan behåller bara de delar som betyder något för dem 
i minnet. Sammanhang spelar också en stor roll när det gäller vad människor ser på en bild, 
liksom vad vi är vana vid att se. Människor tenderar t ex att se objekt som ligger nära 
varandra som grupper. Detta ska beaktas vid t ex utformning av menyer.16  
 
Kunskap kring människans sätt att minnas och minnets begränsningar underlättar också 
webbdesignen. Människor är t ex inte intresserade av att lägga ner energi på att memorisera en 
webbplats eller hur den ska användas. Det är bättre att utforma system som bygger på 
människors förmåga att känna igen information än att tvinga dem att minnas den.17 Detta 
stämmer överens med de teorier som säger att webbplatser bör vara utformade på ungefär 
likadant sätt för att deras användbarhet ska öka. Nielsen säger t ex att ett av de viktigaste 
resultaten vid användbarhetsstudier är att webbplatser fungerar bäst när de följer konventioner 
använda av andra webbplatser.18 Nielsens användarstudier visar t ex att användarna inte 
uppskattar när en webbplats har navigationssystem som skiljer sig drastiskt från andra 
webbplatsers.19 
2.2 Utformning av webbplatser 

Det är en svår balansgång mellan kravet på att webbplatsen ska vara unik och att den ska vara 
lättanvänd så till vida att dess utformning liknar andra webbplatsers. Det finns huvudsakligen 
två inställningar till webbdesign enlig Jakob Nielsen, dels det konstnärliga idealet där designern 
                                                 
13 Nielsen 2000, s. 12. 
14 McCracken & Wolfe 2004, s. 6, 38 – 41. 
15 McCracken & Wolfe 2004, s. 16. 
16 McCracken & Wolfe 2004, s. 17, 18 och 21. 
17 McCracken & Wolfe 2004, s. 24 och 27. 
18 Nielsen & Tahir 2002, s. 52. 
19 Nielsen 2000, s. 189. 
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får uttrycka sig själv och dels vad han kallar ingenjörsidealet där man ska lösa ett problem åt 
en kund. Nielsen menar att det är betydelsefullt med konst och underhållning på webben, men 
att huvudmålet för de flesta webbprojekt borde vara att underlätta för kunder att utföra det de 
önskar.20 Det finns inga enkla regler för hur webbplatser ska vara konstruerade. Nedan följer 
en beskrivning i stora drag av delmoment som bör ingå då en webbplats skapas och olika 
webbdesigners och webbarkitekters åsikter och tankar kring dessa. Enligt vad jag läst är de i 
stort sett av samma åsikt när det gäller hur arbetet ska göras. Det som verkar skilja dem åt är 
hur de delar upp och grupperar arbetsmomenten. För att information och underhållning ska bli 
lättillgängliga behöver de vara väl organiserade. Det är här som informationsarkitekturen spelar 
en viktig roll, vari följande element ingår: 
 

• Organisationssystem kategoriserar information enligt t ex ämne eller kronologi 
• Namngivande av länkar  
• Navigationssystem gör det möjligt att surfa och ta sig fram i informationen t ex genom 

att man klickar i en hierarki 
• Söksystem möjliggör sökning via en sökruta och sökningen matchas sedan mot ett 

index som representerar webbplatsens innehåll.21 
 
Man lägger inte märke till informationsarkitekturen på en webbplats på samma sätt som man 
gör med t ex grafiken. Den är trots detta mycket viktig för användbarheten. Man kan säga att 
den utgör kittet som håller samman webbplatsen och får den att fungera på ett smidigt sätt. 
Användarna kan snabbt och lätt förstå sig på webbplatsen redan vid första besöket. De kan 
hitta den information som de behöver och sparar därmed både tid och pengar. Webbdesigners 
kan dra nytta av välplanerad informationsarkitektur genom att de därigenom vet var och hur 
nytt material ska placeras utan att det befintliga innehållet och strukturen på webbplatsen 
störs.22 I min studie av bibliotekens webbplatser koncentrerar jag mig på deras 
organisationssystem och navigationssystem även om också övriga delar av 
informationsarkitekturen berörs. I webbplatsers utformning utgör även den grafiska designen 
en viktig del. Den skapar det första intrycket av en webbplats. Grafisk design presenteras 
utförligare under rubriken ”Grafisk design” i kapitel 2. 
 
2.2.1 Organisationssystem 

Organisationssystem är ett sätt att kategorisera webbplatsens information och består enligt 
Rosenfeld och Morville av organisationsscheman (organization schemes) och 
organisationsstrukturer (organization structures). 
 
Organisationsscheman fastställer de gemensamma dragen hos webbplatsens 
innehållsmässiga beståndsdelar och påverkar den logiska grupperingen av dessa delar. En 
organisationsstruktur fastställer förhållandena mellan de innehållsmässiga delarna och 
grupperna av delar.23 Det finns flera typer av organisationsscheman enligt Rosenfeld och 
Morville: 

                                                 
20 Nielsen 2000, s.11. 
21 Rosenfeld & Morville 2002, s. 46 och 135. 
22 Rosenfeld & Morville 1998, s. 12. 
23 Rosenfeld & Morville 2002, s. 55. 
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• Exakta organisationsscheman (alfabetiska, kronologiska och geografiska 

organisationsscheman) 
• Oklara (ambiguous) organisationsscheman (ämnesinriktade, uppgiftsinriktade, 

publikspecifika, metaforstyrda scheman och hybridscheman)24  
 
Det finns fler sätt att indela organisatiosscheman på, se t ex van Dijck25, men jag har valt att 
använda mig av Rosenfeld och Morvilles uppdelning. 
 
Organisationsstruktur innebär relationer mellan grupper.26 Rosenfeld och Morville säger att 
organisationsstrukturen anger de huvudsakliga sätten som användare kan navigera på. De 
mera betydande organisationsstrukturerna som tillämpas på webbplatsers och intranäts 
arkitektur är enligt dem hierarkier, databasanpassade modeller och hypertext. Dessa kan 
användas var för sig eller kombineras.27 Ett collegebibliotek använde sig av 
informationsarkitektur för att göra om sin webbplats. De använde sig av Rosenfeldt och 
Morvilles teorier och skapade ett organisationsschema för den nya webbplats som de tänkte 
skapa. De delade upp webbsidorna efter deras funktion eller vad de gör för användarna. Det 
blev fyra huvudgrupper, nämligen information om biblioteket, sökverktyg, biblioteksservice 
och service till lärarkåren (det rörde sig om ett collegebibliotek).28 Därefter fastställdes 
organisationsstrukturen. Bibliotekspersonalen valde att skapa en bred hierarki så att inte 
användare skulle behöva klicka genom alltför många nivåer för att finna informationen eller 
servicen som de behövde. För att minska antalet klickningar lade gruppen in direktlänkar på 
hemsidan till flera underliggande webbsidor redan under rubriken för deras huvudgrupper. De 
lade t ex direktlänkar till öppettider och kontaktinformation alldeles under rubriken Om 
biblioteket. På så sätt var det lättare för användarna att se den tredje hierarkinivån och att 
förstå vad huvudgrupperna innebar.29 
 
2.2.2 Namngivande av länkar 

Namngivandet av länkar kanske är den svåraste biten i informationsarkitekturen. Språket är 
alltför tvetydigt för att man ska kunna vara säker på att knapparna har fått rätt namn. Van 
Dijck menar att man ska utgå från användarnas språk och också vara konsekvent vid 
namnsättning av länkar. Dessa ska heller inte göras för korta för att anpassas efter designen på 
webbsidan utan får hellre vara lite längre om de därmed kan göras tydligare.30  
2.2.3 Navigationssystem 

Navigationssystem hjälper användare att finna den information som önskas. De ska göra det 
möjligt för användaren att veta var denne för tillfället befinner sig och vilka valmöjligheter han 
har. Navigationssystemen bygger enligt McCracken och Wolfe antingen på hierarkisk, 
databasanpassad eller hypertextanpassad organisationsstruktur som nämnts ovan under 

                                                 
24 Rosenfeld & Morville 2002, s. 55 - 64. 
25 Dijck 2003, s. 84. 
26 McCracken & Wolfe 2004, s. 62. 
27 Rosenfeld & Morville 2002, s. 65. 
28 Swanson 2001, s. 5.  
29 Swanson 2001, s. 6.  
30 Dijck 2003, s. 90. 



 8 

rubriken ”Organisationssystem”. Rosenfeld och Morville nämner två typer av 
navigationssystem. Det finns dels inbäddade (embedded) navigationssystem och dels 
kompletterande (supplemental) navigationssystem.  
 
Inbäddade navigationssystem tillgängliggör innehållet på den aktuella webbsidan så att 
användaren förstår var han är och vart han kan gå. Det finns tre typer av inbäddade 
navigationssystem. 
 

• Globala navigationssystem täcker in webbplatsens huvudområden och 
huvudfunktioner, finns med på varje webbsida i form av t ex navigationsfält längst upp 
på webbsidan. Det möjliggör direkt tillgång till huvudområden och huvudfunktioner 
oavsett var användaren befinner sig på webbplatsen. 

• Lokala navigationssystem gör det möjligt för användaren att utforska en webbsida eller 
en sektion av webbplatsen. Det kan t ex vara en meny som bara finns på den aktuella 
webbsidan eller sektionen. 

• Kontextuella navigationssystem (contextual navigation) används när kategorier av 
information inte passar in i de globala eller lokala navigationssystemen. Länken ”Se 
också” på en sida eller ett dokument kan exempelvis länka vidare till olika information 
beroende på sammanhanget. Ett annat exempel är ord eller fraser i löpande text som 
länkar vidare.31 Dessa kan ge ökad flexibilitet i navigationen, men Rosenfeld och 
Morville påpekar att sådana länkar kan vara problematiska ur 
användbarhetssynpunkt. Eftersom många människor ögnar igenom löpande text, 
riskerar de att missa sådana länkar. Rosenfeld och Morville rekommenderar därför att 
de endast används för information som är mindre betydelsefull.32  

 
Kompletterande navigationssystem ligger utanför webbplatsens grundläggande hierarki 
och skapar möjligheter att finna information utöver de inbäddade navigationssystemen. 
Exempel på kompletterande navigationssystem är webbplatskartor (site maps), index och 
guider. Även söksystem räknas hit, se ovan under rubriken ”Informationsarkitektur”. 
Webbplatskartor ser ut och fungerar som innehållsförteckningar över webbplatser. Index 
ställer upp nyckelord eller fraser i bokstavsordning. Guider har linjär navigation, även om de 
ofta också har länknavigation, och kan uppträda i form av bl a guidade turer på webbplatsen 
och som handledning.33 Rosenfeld och Morville säger att de kompletterande 
navigationssystemen är viktiga för att säkerställa användbarheten och möjligheten att ta sig 
fram på stora webbplatser. De beklagar att många som äger webbplatser lyssnar för mycket 
på webbdesignorakel som betonar enkelhet för användbarhetens skull och därför försöker att 
klara sig enbart med webbplatsens hierarki. Rosenfeld och Morville understryker att alla 
användare inte klarar sig med hierarkin och de inbäddade navigationssystemen utan behöver 
de kompletterande navigationssystemen.34 
 
Jakob Nielsen som behandlar ämnet navigationssystem ur användbarhetssynpunkt menar att 
navigationssystem ska visa var användaren är, var han har varit och vart han kan gå. 

                                                 
31 Rosenfeld & Morville 2002, s. 112 och 113. 
32 Rosenfeld & Morville 2002, s. 107 – 118. 
33 Rosenfeld & Morville 2002, s. 112 – 126. 
34 Rosenfeld & Morville 2002, s. 121. 
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Navigationssystemet ska visa var användaren är både när det gäller på vilken webbplats på 
webben han befinner sig och var han befinner sig inom själva webbplatsen. Med tanke på 
detta ska organisationens logo eller annan identifikation för webbplatsen finnas med på varje 
webbsida. Nielsen anger att dess placering ska vara konsekvent och företrädelsevis i övre 
vänstra hörnet om språket på webbsidan läses från vänster till höger. Logon ska också fungera 
som en länk till hemsidan så att användarna kan komma dit från alla andra webbsidor.35 
Nielsen säger att användarens aktuella placering i webbplatsens struktur oftast tydliggörs 
genom att delar av denna struktur visas och att området där användaren befinner sig framhävs. 
Han menar vidare att det är viktigt att varje webbsida har en rubrik som tydligt visar dess 
namn eller huvudinnehåll. Nielsen rekommenderar också att varje webbsidas titel i HTML-
rubriken ska ha ett meningsfullt namn så att användare kan finna dem lätt i sin lista över 
favoriter (bookmark list).36 Det är också denna titel som står i webbläsarens övre fönsterlist. 
 
Det finns flera navigationsmekanismer som hjälper användaren att veta var han har varit. Dessa 
utgör hjälp för användarens minne vilket är viktigt ur användbarhetssynpunkt, se ovan under 
rubriken ”Forskning kring användbarhet”. Nielsen räknar upp ”bakåt-knappen” som för 
användaren tillbaka till den webbsida han nyss besökte, ”tidigare-knappen” ger en lista på 
tidigare besökta webbsidor och hypertextlänkar får en annan färg när de hänvisar till tidigare 
besökta webbsidor. Nielsen rekommenderar att man följer standard när det gäller länkfärger 
eftersom användarna lättare förstår deras betydelse om de följer den. Nielsen berättar att han i 
egna test har kunnat konstatera användarnas svårigheter att veta vilka länkar de redan varit på. 
Om användaren vet vilka länkar som leder till tidigare besökta webbsidor hjälper det 
användaren dels att lära sig webbplatsens struktur och dels förhindrar det att han slösar bort 
tid på att besöka samma webbsida flera gånger.37 Vad som avses är länkfärgen blått för 
obesökt länk och violett eller rött för besökt länk. Även Rosenfeld och Morville 
rekommenderar standardiserad länkfärg.38  
 
När det gäller vart användaren kan gå visas navigationsmöjligheter och övriga länkar på varje 
webbsida. Nielsen säger att det ju inte är möjligt att visa alla valmöjligheter på varje webbsida 
varför betydelsen av en välutvecklad struktur på webbplatsen blir tydlig. Genom en tydlig 
struktur har användaren möjlighet att få en känsla för hur webbplatsen är uppbyggd så att han 
även vet om valmöjligheter som för tillfället inte är synliga.39 
 
2.2.4 Grafisk design 

Med grafisk design avses skapandet av förhållanden mellan visuella element som vita ytor, 
typografi och bilder på en webbsida och hur dessa ska integreras till en helhet. 
Informationsarkitektur och visuell organisation hör ihop. En effektiv layout förstärker 
informationsarkitekturen på en webbplats och leder till att navigeringen blir enklare. Varje 
webbsida måste kunna förstås på en gång, att den ska vara konsekvent utformad i förhållande 
till andra webbsidor och att den ska ha tydliga knappar och vara lätt att navigera på.40 Om den 
                                                 
35 Nielsen 2000, s. 188 – 191. 
36 Nielsen 2000, s. 191. 
37 Nielsen 2000, s. 191. 
38 Rosenfeld & Morville 1998, s. 49. 
39 Nielsen 2000, s. 191. 
40 Wroblewski 2002, s. 120. 
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grafiska designen gör webbplatsen njutbar och tydlig attraherar den användaren och skapar 
förutsättningar för att denne ska utforska webbplatsen vidare. McCracken och Wolfe 
presenterar fyra principer för hur en webbsida bör designas för att få effektiv visuell 
organisation. Principerna som ger ledtrådar för hur objekten på en webbsida bör placeras 
bygger på den kognitiva psykologin som de angivit som en viktig utgångspunkt vid utformning 
av webbsidor, se ovan under rubriken ”Forskning kring användbarhet”. McCracken och 
Wolfe säger att en webbsida med god visuell organisation stödjer sig på alla fyra principerna 
nedan.41  
 

• Närhetsprincipen (proximity) innebär att man ska gruppera objekt som hör ihop och 
sätta objekt som inte hör ihop en bit ifrån varandra.   

• Principen för placering i rak linje (alignment) anger att objekt som hör ihop ska 
placeras längs en tänkt linje. Objekt av samma betydelse ska finnas längs samma linje 
och underordnade objekt ska placeras längs en linje som börjar en bit in. 

• Konsekvensprincipen (konsistency) innebär att relaterade objekt ska utformas så att 
de liknar varandra t ex att alla knappar har samma storlek. 

• Kontrastprincipen (contrast) anger att olika objekt ska ges olika utseende. Ett 
exempel på det är rubriker på olika nivåer.  

 
Också valet av färger är av stor betydelse enligt McCracken och Wolfe. De hänvisar till 
studier som undersökt färgers effekt på användarnas prestationsförmåga vid läsning och som 
visar att det är viktigt med en stor kontrast mellan färgen på text och bakgrund. Färger kan 
också hjälpa till vid organisationen av en webbsida t ex på så sätt att objekt som har samma 
färg uppfattas som relaterade till varandra enligt de kognitiva teorier som nämnts under 
rubriken ”Forskning kring användbarhet”. Färger, särskilt ljusa mättade färger som rött och 
orange, kan även användas för att dra användarnas uppmärksamhet till valda delar av en 
webbsida. Sådana färger bör dock användas sparsamt.42  
 
Det finns i detta sammanhang många tankar kring just hemsidans utseende samtidigt som man 
säger att underliggande webbsidor måste vara konsekvent utformade i förhållande till denna. 
Nielsen diskuterar t ex utformningen av hemsidor och säger i samband med det att hemsidans 
viktigaste uppgift är att förmedla vad företaget står för, vad webbplatsen kan erbjuda som inte 
konkurrenterna eller den fysiska världen har samt produkterna och tjänsterna som 
tillhandahålls.43 Hemsidan måste också ha ett minnesvärt och särskiljande utseende så att 
användare känner igen den som startpunkten när de kommer någon annanstans ifrån på 
webbplatsen.44 Wroblweski anger vad som bör finnas med på en hemsida. Den ska innehålla 
en presentation av webbplatsen, visa ingångar till innehållet och meddelanden om t ex vad som 
är nytt på webbplatsen.45 Utmaningen ligger i att utforma en hemsida som ger tillgång till alla 
viktiga delar utan att dessa kläms ihop på själva hemsidan, vilket ofta överväldigar nya 
användare. Fokusering och tydlighet är lösningen liksom förståelse för användarnas mål.46 

                                                 
41 McCracken & Wolfe 2004, s. 82 och 83. 
42 McCracken & Wolfe 2004, s. 165 och 166. 
43 Nielsen & Tahir 2002, s. 2. 
44 Nielsen & Tahir 2002, s. 10. 
45 Wroblewski 2002, s. 257. 
46 Nielsen & Tahir 2002, s. 3. 
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Daniel Gray ger råden att sätta det viktigaste på varje webbsida längst upp, göra webbsidorna 
rena och enkla samt att layouten ska likna andra webbplatsers.47 Steve Krug säger: ”Don’t 
make me think!” Krugs åsikt är att en webbsida ska vara så lätthanterlig att användaren inte 
behöver fundera för att kunna använda sig av den. Webbplatsen ska vara lätt att överblicka 
och det ska inte finnas för mycket text på webbsidorna.48 Anledningen till att webbplatsen bör 
vara lätthanterlig är att den måste vara det för att vara effektiv. För att locka måste den visa 
vad den har att erbjuda på ett ögonblick.49. 
 
Ytterligare en aspekt som är viktig att ta upp i detta sammanhang är de anpassningar till 
begränsande faktorer som måste göras. Den grafiska designen är den del av en webbplats 
som riskerar att omformas mest då personer med olika teknik går in på webbplatsen. 
Nedladdningstiden för grafik är en annan sådan faktor. Användare som har ett långsamt 
modem väntar knappast flera minuter på att en sida ska laddas ner. Designen måste också 
anpassas till olika skärmupplösningar, antal färger och typ av webbläsare som används. 
Designen av webbsidor blir en konstant kompromiss mellan vad som ser visuellt tilltalande och 
modernt ut och vad som fungerar i äldre webbläsare och med långsam uppkoppling. En 
lösning är att erbjuda två versioner av en webbsida, en för snabb uppkoppling och en för 
långsam, men detta har oftast bara stora företag råd med.50 För att begränsa 
nedladdningstiden ger Gray råden att man bl a ska ha så lite grafik som möjligt, välja 
bakgrundsfärg snarare än en bakgrundsbild, beskära bilder och återanvända grafik på flera 
webbsidor.51 
 
2.3 Innehåll på webbplatser 

Med innehåll avses här den information och de tjänster som en organisation erbjuder på 
webbplatsen. Innehållet är för det mesta huvudanledningen till att en person går in på en 
webbplats. Daniel Gray menar att man ska ge användarna den information de söker och göra 
det på ett klart och tydligt sätt. Man ska tillhandahålla så mycket information som möjligt, men 
samtidigt behålla kvaliteten.52 En webbplats ska också innehålla information som för 
användaren klargör vad det är för webbplats, vad som finns på den och hur aktuell 
informationen är. En webbsida ska ha en titel i källkodens titelrad som också ska vara synlig 
på webbsidan. Det ska utöver själva informationen på webbsidan också finnas något som 
identifierar webbplatsen och en länk till hemsidan. Därutöver ska det också finnas en 
indikation på när webbsidan senast uppdaterades, navigationselement och information om vem 
som kan kontaktas angående webbsidan.53 Jakob Nielsen säger att ett välskrivet innehåll är en 
av de mest avgörande aspekterna av all webbdesign. De flesta användare ögnar snarare 
igenom innehållet på webbsidor än läser det noggrant, varför innehållet bör anpassas så att 
detta underlättas och så att maximalt med information förmedlas med så få ord som möjligt.54 
Hur aktuell och uppdaterad en webbplats är påverkar också besöksfrekvensen. Micael 

                                                 
47 Gray 1999, s. 91 och 92. 
48 Krug 2000, s. 11. 
49 Krug 2000, s. 19. 
50 Chaffey et. al. 2003, s. 294. 
51 Gray 1999, s. 153 och 154. 
52 Gray 1999, s. 9. 
53 Wroblewski 2002, s. 120. 
54 Nielsen & Tahir 2002, s. 14. 
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Dahlén refererar till olika studier som gjorts rörande vad som mest påverkar hur länge 
besökare stannar på en webbplats och hur ofta de kommer tillbaka. Det gällde dels antal 
förändringar som gjordes på webbplatsen och dels informationsdjup. Med antal förändringar 
menas till en del att informationsinnehållet på webbplatsen hela tiden uppdateras, t ex i form av 
nya länkar eller tillfälliga underavdelningar, nya saker som går att ladda ner. Vad gäller 
informationsdjup syftar det inte enbart på att det ska finnas mycket information. Det handlar 
också om att besökaren ska kunna fördjupa sig i sina aktiviteter på webbplatsen under de 
återkommande besöken.55 
 
2.3.1 Innehåll på biblioteks webbplatser 

Med innehåll på biblioteks webbplatser menar jag de tjänster och den information som 
biblioteken erbjuder via sina webbplatser. Yuwu Song säger att innehållet är det viktigaste på 
en webbplats och att presentationen av informationen kommer i andra hand.56 Song påpekar 
att när man ska välja vilken information som ska läggas ut på bibliotekets webbplats, ska man 
ta den information som är mest värdefull för användarna. Man ska enligt honom göra en 
användarundersökning där man identifierar vilka användarna är och deras behov och anpassa 
innehållet efter det. Han utgår från vad de flesta bibliotek har på sina webbplatser och räknar 
upp information om biblioteket som öppettider, var biblioteket finns och kontaktinformation. 
Därutöver har de flesta också interna informationskällor som exempelvis bibliotekskataloger 
och andra källor, externa informationskällor som valda källor på Internet och källor om den 
lokala regionen. Ytterligare information gäller biblioteksservice t ex omlån, fjärrlån och 
referenshjälp samt användarhjälp som guider och handledning. Övrig information som kan 
finnas på webbplatsen är exempelvis bokrecensioner, listor på rekommenderade böcker och 
information om tillgång till Internet på biblioteket och regler för det.57 Song angav också vilken 
information som bör finnas med på bibliotekets hemsida.58  
 
Det Song angav i denna lista var följande: 
 

• Webbplatsens titel  
• Bibliotekets logo 
• Översikt över webbplatsens innehåll 
• Datumet då webbplatsen skapades 
• Datum för senaste ändring 
• Länk till eventuell institution som biblioteket utgör en del av, t ex en skola 
• Copyrightinformation 
• Kontaktinformation 
• Länk till en ren textversion av webbplatsen om den innehåller teknik som gör att en del 

användare annars inte kan nyttja den 
 

                                                 
55 Dahlén 2002, s. 91. 
56 Song 2003, s. 18. 
57 Song 2003, s. 9 och 10. 
58 Song 2003, s. 10. 
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2.4 Tidigare forskning om biblioteks webbplatser 

Det finns en hel del litteratur om forskning kring webbplatser, men betydligt mindre om 
forskning relaterad till biblioteks webbplatser. Forskningsresultat som behandlar webbplatser i 
allmänhet är också applicerbara på biblioteks webbplatser. De författare som jag hänvisar till 
ger råd om webbplatsers utformning och innehåll utifrån kunskap om webbplatser som de 
både förvärvat genom eget arbete med webbplatser och egna undersökningar. Både 
författarnas eget arbete och deras egna undersökningar bygger till stor del på forskning i 
kognitiv psykologi och forskning kring människa-dator-interaktion (MDI). Den kognitiva 
psykologin studerar hur människor förnimmer, lär och minns. Vid forskning kring MDI 
studeras hur människor använder sig av datorer för att förbättra deras möjligheter att använda 
dem. Betoningen ligger hela tiden på användarperspektivet och de tekniska möjligheterna är 
inte intressanta i så stor utsträckning som de troligen varit tidigare i webbplatsernas historia. 
Jag valde att främst stödja mig på Jakob Nielsens och Steve Krugs råd och Louis Rosenfeld 
och Peter Morvilles teorier om webbplatsers uppbyggnad eftersom flera andra författare 
refererade till dem. Vad gäller webbplatsers innehåll har jag huvudsakligen utgått från Daniel 
Gray och Micael Dahlén. Yuwu Song, som jag också refererar till, har skrivit specifikt om 
biblioteks webbplatser. Utöver de ovan nämnda författarna finns även annan forskning om 
biblioteks webbplatser, men jag har inte använt mig av denna eftersom den faller utanför mitt 
ämnesområde. En tendens som jag har kunnat utläsa ur artiklar om biblioteks webbplatser är 
att bibliotekspersonalen har blivit medveten om betydelsen av användbarhet på deras 
webbplats och därför genomför användarstudier inför förändringar på denna. Några exempel 
är David King59, Susan McMullen60, Yan Ma61 och John Matylonek62. Det har även gjorts 
kvantitativa studier av innehållet på biblioteks webbplatser där tjänster, utbud och annan 
information som kan vara intressant för användare presenterades, se t ex Howard Falk63. 
Också tidigare skrivna magisteruppsatser har behandlat biblioteks webbplatser, men så vitt jag 
sett utifrån lite andra perspektiv än mitt. Några exempel är Anna Brümmer & Lotta Åstrand64, 
Peter Fransson och Susanne Giger65, Per Andersson och Jonas Petersson66, Ann-Catrin 
Johansson och Rita Kangas67, Camilla Bergstrand68 

                                                 
59 King 2003. 
60 McMullen 2001. 
61 Ma 2002. 
62 Matylonek 2001. 
63 Falk 1999. 
64 Brümmer & Åstrand 1996. 
65 Fransson & Giger 1998. 
66 Andersson & Petersson 1998. 
67 Johansson och Kangas 2001. 
68 Bergstrand 2003. 
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3 Metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder eftersom syftet var att studera egenskaper 
och framträdande drag hos bibliotekens webbplatser och de webbansvarigas tankar och 
åsikter om dessa. För detta ändamål är kvalitativ dokumentanalys och intervju bäst lämpade.69 
Åtta stadsbibliotek spridda över Sverige kontaktades och de webbansvariga på respektive 
bibliotek intervjuades. Därefter studerades bibliotekens webbplatser utifrån teorier kring 
utformning av webbplatser och innehåll på webbplatser. Det jag fann på webbplatserna 
kompletterades med de webbansvarigas kommentarer. 
 
Under arbetet med undersökningarna söktes information om tidigare forskning, webbplatsers 
utformning och innehåll samt biblioteks webbplatser i olika bibliotekskataloger, bl a 
Mitthögskolans bibliotekskatalog och LIBRIS. Också databaserna ACM Digital Library, 
INSPEC, ISAP och Library Litarature and Information Science användes. Jag har även varit 
inne på citeringsdatabasen Cite Seer, men har inte funnit något användbart. De sökord som 
användes var library, bibliotek, web site, webbplats och hemsida. Även källförteckningar i 
tidigare skrivna magisteruppsatser som tangerar mitt ämnesområde och källor om 
webbplatsers utformning har studerats. 
 
3.1 Telefonintervjuerna 

Sedan jag fastställt att jag ville intervjua de webbansvariga och koncentrera mig på deras 
tankar och åsikter om webbplatserna tog jag itu med att skapa intervjuguiden. Frågorna i 
intervjun berörde både de webbansvariga och webbplatserna, men tyngdpunkten lades på 
webbplatserna. De var öppna för att ge så mycket information som möjligt att bearbeta och 
det kändes därför som om intervjuformen för datainsamlande var bäst lämpad för detta. För 
att tydliggöra delområdena inför både mig själv och respondenterna delades mina frågor in 
under sju rubriker. Dessa var webbplatsens utveckling, användare, innehåll och utformning, de 
webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen samt bibliotekspersonalens mål med 
webbplatsen. 
 
För att undersöka intervjufrågornas användbarhet genomfördes en pilotstudie på ett bibliotek 
med en webbplats, nämligen Sundsvalls sjukhusbibliotek. Sjukhusbiblioteket har enbart en 
webbplats på sjukhusets intranät, men eftersom jag enbart tänkte göra intervjun och inte 
analysera webbplatsen, bedömde jag att det inte gjorde något. Pilotintervjun genomfördes på 
plats och spelades in med en liten bandspelare. Genom att besöka sjukhusbiblioteket fick jag 
också möjlighet att se bibliotekets webbplats på intranätet. Efter pilotintervjun frågade jag den 
webbansvariga om hennes åsikter kring mina frågor för att på så sätt förbättra frågornas 
kvalitet. Dessa berördes också vid etappseminariet som ägde rum under första hälften av 
uppsatsskrivandet våren 2004. Även andra utomstående tillfrågades om frågornas lämplighet. 
 
Den avsedda undersökningsgruppen omfattade den personal som ansvarar för de åtta 
bibliotekens webbplatser. Dessa utgjordes av antingen de som hade ansvaret för bibliotekets 
del i en kommuns webbplats, de som skötte om hela webbplatsen eller de som hade det 
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övergripande ansvaret för webbplatsen. Jag lade inte någon vikt vid att intervjupersonerna 
skulle ha exakt samma befattning inom de olika biblioteken, eftersom detta inte var relevant för 
min undersökning. Jag frågade därför heller inte efter befattningen vid intervjun. Det jag 
frågade dem om var bland annat erfarenhet av att skapa och sköta webbplatser. 
 
Jag tog kontakt med de tilltänkta biblioteken per telefon, förklarade mitt syfte och frågade om 
de var villiga att ställa upp på en intervju. Utifrån den tid som pilotintervjun hade tagit i 
anspråk, bedömde jag att intervjuerna skulle ta omkring 40 minuter och meddelade de 
tilltänkta intervjupersonerna detta så att de skulle veta hur mycket tid de skulle behöva avsätta. 
Jag talade också om att samtalen skulle spelas in på band så att de webbansvariga skulle vara 
medvetna om detta. För att möjliggöra en jämförelse mellan bibliotekens webbplatser och den 
aktuella personalens tankar och erfarenheter kring dessa, var jag tvungen att lösa den etiska 
frågan kring respondenternas anonymitet. Vid presentationen av min undersökning frågade jag 
därför om personalen ställde upp på viss grad av anonymitet vid besvarandet av 
intervjufrågorna så till vida att jag senare fick jämföra personalens svar med respektive 
webbplats. Vid positivt svar bokade vi en tid och genomförde då intervjun.  
 
För att möjliggöra stor geografisk spridning på stadsbiblioteken gjordes intervjuerna per 
telefon. Ämnet för min intervju var heller inte av känslig art varför jag ansåg att telefonintervjun 
lämpade sig väl för min undersökning. Sju intervjuer genomfördes under perioden 29 mars till 
14 april och de tog 35 till 60 minuter i anspråk. En av de webbansvariga ville hellre besvara 
frågorna skriftligt per e-mail och fick därför göra det. Jag fick därmed inte möjlighet som vid 
en intervju att ställa följdfrågor, men bad om att få göra det per e-mail om det skulle bli 
nödvändigt. Vid intervjuerna användes en inspelningsmodul som sattes i telefonjacket och 
kopplades in i bandspelarens mikrofoningång. På så sätt kunde samtalen spelas in på 
kassettband. Intervjuerna var planerade, men semistrukturerade. Det innebar att jag utgick 
ifrån min intervjuguide, se Bilaga 2, men lät samtalet löpa ganska fritt så att frågeordningen 
kunde ändras vid behov och följdfrågor uppstå. Huvudsaken var att alla frågor behandlades. 
Intervjun hade också låg grad av standardisering så att intervjupersonen kunde svara med 
egna ord.70 Enbart öppna frågor användes för att svaren skulle bli så omfattande som möjligt. 
Intervjuerna skrevs ut i stort sett i sin helhet, eftersom jag ville ha tillgång till allt material. 
Sådant som föll utanför ämnet utelämnades. Det gav sex sidor i genomsnitt per intervju. För att 
undvika missförstånd fick intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom den utskrivna intervjun 
och godkänna användandet av den. Alla intervjupersoner ville dock inte det. 
 
Från början hade jag valt ut 10 stadsbibliotek, men det blev slutligen åtta. En person blev sjuk 
och en annan avböjde min förfrågan om att ställa upp på en intervju. Som skäl angav personen 
att denne inte var nöjd med bibliotekets webbplats och att den inom kort skulle göras om från 
grunden. Det fann jag vara ett godtagbart skäl. Det gjorde mig däremot uppmärksam på det 
faktum att svaren från de intervjuade som ställde upp troligtvis är färgade av att dessa är nöjda 
med sin arbetsinsats och förmodligen inte svarar på någon fråga så att det skulle vara menligt 
för dem själva. Detta gäller även i förhållande till överordnade. 
Intervjun som datainsamlingsmetod var nödvändig för att jag skulle få veta de webbansvarigas 
tankar och åsikter, men den medförde också nackdelen att analysen kunde bli bestämd i 
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förväg genom mina frågor och hur jag ställde dem. Jag visste vilken information jag ville få från 
intervjupersonerna och styrde vad de berättade genom mina frågor. Det hade dock varit svårt 
att få fram alla fakta genom ett fritt samtal. Telefonintervjun möjliggjorde stor geografisk 
spridning på de undersökta stadsbiblioteken, vilket jag tyckte var en fördel. En nackdel var att 
jag därmed inte träffade de webbansvariga personligen och därför kanske missade intryck från 
bl a deras kroppsspråk.  
 
3.2 Dokumentanalyserna 

Bibliotekens webbplatser studerades under perioden 4 - 16 april och jag försökte få fram en 
så allsidig bild av respektive webbplats som möjligt. Min beskrivning av webbplatserna får ses 
som ett tidsdokument för hur några biblioteks webbplatser kunde se ut en kort tid under våren 
2004. Det som tas upp här är endast sådana webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. I 
min studie av bibliotekens webbplatser undersöktes faktiska förhållanden kring deras 
utformning och innehåll utifrån rådande teorier kring lämplig utformning och val av innehåll. En 
fördel med detta tillvägagångssätt var att jag kunde stödja mig på andras kunskap. Först 
studerades hemsidorna och därefter de underliggande webbsidorna och deras förhållande till 
hemsidan. Webbplatsernas utformning studerades enligt uppdelningen i den teoretiska delen 
nedan, d.v.s. organisationssystem, navigationssystem och till viss del grafisk design. Jag 
försökte se på webbplatserna med Steve Krugs första användbarhetslag ”Don’t make me 
think!” i tankarna och gav också förslag på förändringar som jag tycker borde göras utifrån 
den lästa litteraturen.  
 
Jag är medveten om att min analys är subjektiv och att jag inte är någon expert på 
webbplatsfunktionalitet, men anser att jag som potentiell användare av webbplatserna bör 
kunna se hur jag skulle vilja ha det för att lätt finna det jag söker. En nackdel med att min 
bedömning är subjektiv är att mina resultat kanske inte kan tas som allmängiltiga riktlinjer för 
hur biblioteks webbplatser bör vara utformade och vilket innehåll de bör ha. Det ringa 
underlaget av webbplatser gör också att det inte går att dra några generella slutsatser om 
detta. Min egen förförståelse för bibliotekariers sätt att organisera i egenskap av biblioteks- 
och informationsvetenskapsstuderande gör att jag kanske inte själv ser vad som kan vara ett 
problem ur användbarhetshänseende, t ex termer på länkar. Analysen är på intet sätt 
uttömmande för webbplatserna. Det finns många fler aspekter som skulle kunna beröras än de 
jag tagit upp här, men det skulle bli ett alldeles för omfattande arbete för en magisteruppsats. 
Vidare beskrivning av tillvägagångssättet av min dokumentanalys följer nedan under rubriken 
”Analys av bibliotekens webbplatser samt de webbansvarigas kommentarer”. 
 
3.3 Validitet och reliabilitet 

I och med att jag har gjort en kvalitativ studie är validitets- och reliabilitetsproblemet inte riktigt 
aktuellt. Bo Eneroth menar att man vid en kvalitativ undersökning inte avser att mäta någonting 
alls varför betydelsen av validitet faller bort. Han menar vidare att reliabiliteten som innebär att 
man ska säkerställa datainsamlingsmetodens tillförlitlighet också blir oviktig vid en kvalitativ 
undersökning eftersom det då inte används några mätinstrument. Syftet är inte att mäta 
kvantiteten av en viss kvalitet hos en företeelse, utan tvärtom att upptäcka en eller flera 
kvaliteter. Den kvalitativa metoden innebär också att resultatet ska leda till att man upptäcker 
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så många data och kvaliteter som möjligt. En kvalitativ metod måste emellertid vara lika lite 
godtycklig som en kvantitativ metod om den ska kunna resultera i vetenskaplig kunskap. Det 
sker genom att den som gör undersökningen noggrant redogör för hur urval har gjorts och hur 
metoder för datainsamling och datasammanfattning har använts.71 Jag har vid min 
metodbeskrivning ovan försökt göra just en sådan noggrann beskrivning av min 
dokumentanalys, intervju och undersökningsgrupp. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Analys av bibliotekens webbplatser samt de webbansvarigas 
kommentarer 

Jag har angivit när varje webbplats besöktes eftersom de utgör ett föränderligt material och 
kan ändras från en dag till en annan.  
 
Webbplatserna studerades utifrån följande aspekter: 
 
Allmänna faktorer 
 

• Självständig eller ej 
• Webbplatsens allmänna utseende 

 
Webbplatsens innehåll 
 

• Hemsidans innehåll i stora drag 
• Jämförelse med hemsidans innehåll och Yuwu Songs lista, se stycket ”Innehåll på 

biblioteks webbplatser”. 
• Innehåll på webbplatsen som helhet 

 
Webbplatsens utformning, för teorier, se kapitel ”Utformning av webbplatser” 
 

• Organisationssystem 
o Organisationsschema 
o Organisationsstruktur 
o Hierarkiskt djup 

 
• Navigationssystem 

o Global navigation 
o Lokal navigation 
o Kontextuell navigation 
 

• Grafisk design 
o Visuellt intryck 
o De fyra designprinciperna närhet, placering i rak linje, konsekvens och 

kontrast 
o Uppdelning av informerande text och navigationsmöjligheter 
o Utnyttjande av ytor 
o Placering av viktig information 

 
Om inget annat anges är bakgrundsfärgen på webbplatserna grå-vit. Tyvärr hade jag ingen 
möjlighet att bedöma om webbsidornas storlek var anpassade efter olika webbläsare.  
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4.1.1 Boden 

 

 
 
Webbsidorna studerades den 9 april och intervjun gjordes den 29 mars. Bodens 
stadsbibliotek och övriga bibliotek i kommunen har ingen självständig webbplats utan till 
största delen gemensamma webbsidor som enbart utgör undersidor till kommunens webbplats. 
Till följd av detta präglas bibliotekens webbsidor av kommunens webbplats vilket medfört att 
logo, navigationsfält och direktlänkar i sidhuvudet är irrelevanta för biblioteken. Till vänster om 
direktlänkarna finns Bodens kommunvapen som leder till kommunens hemsida. Navigationsfält 
och övriga länkar som gäller Bodens kommun är nedtonade, små och ljusgrå, vilket låter 
bibliotekens webbsidor framträda. Bakgrundsfärgen är gul och det finns tecknade bilder och 
en del foton på bl a olika bibliotek. Webbsidorna ger ett rent och tydligt intryck, men de är 
inte så fantasifulla. Den enda direktlänk som finns i den globala navigationen och som fyller en 
funktion för bibliotekens webbsidor är ”Sök” som finns i övre högra hörnet. Den gör att man 
kan söka på hela webbplatsen och därmed också på bibliotekens webbsidor genom en 
sökruta. Eftersom bibliotekens webbsidor inte har någon egentlig hemsida, har jag valt att kalla 
den webbsida som behandlar alla bibliotek och varifrån jag utgår för startsidan. 
 
Utveckling av webbplatsen  
Nuvarande webbplats skapades 2000 - 2001 och orsaken till det var att man 1999 skaffade 
ett nytt bibliotekssystem. Hela personalen fick gå kurser i programvara för att redigera en 
webbplats och man försökte skissa på hur man ville ha det. Sedan fick en tämligen nyanställd 
bibliotekarie som hade gått kurser i skyltning och layout ta sig an att konstruera webbplatsen. 
Den webbansvarige gjorde det med tanken att det ska vara lätt att läsa och lätt att hitta. Sedan 
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dess har webbplatsens struktur bara behövt justeras lite. Från början avsattes mycket tid till 
förändring och aktualisering av webbsidorna, men numera satsas betydligt mindre tid än 
tidigare. Man lägger t ex in information om nyheter och kontrollerar att länkar är aktuella, men 
gör inga större redigeringsändringar. Biblioteken kan inte styra utformningen av webbplatsen i 
någon högre grad då kommunens webbpolicy styr. Det ska vara användarvänligt och 
informativt och man är bunden av den ljusgula bakgrundsfärgen. Man ska inte ha för grälla 
färger och det ska gå lätt att läsa vad som står. Då ligger det i förlängningen av det att det kan 
bli lite tråkigt, anser den webbansvarige. Men den webbansvarige tycker att det är bättre än 
om man utformar webbsidorna utifrån vad som är tekniskt möjligt på en webbplats så att den 
blir överarbetad.  
 
Webbplatsens användare 
De målgrupper biblioteken har tänkt nå med sin webbplats är alla kommunens invånare. Än så 
länge finns inte så välutvecklade barn- och ungdomssidor, vilket beror på en sjukskriven 
barnbibliotekarie och att biblioteken har en gammal version av bibliotekssystemet som inte har 
någon barnkatalog. När en ny version av bibliotekssystemet är införskaffad ska webbplatsen 
bli mera interaktiv och barn ska t ex kunna tipsa varandra om böcker och kontakta 
barnbibliotekarien via webbplatsen. Biblioteket har fått mycket positiva reaktioner från 
användare när det gäller webbplatsen. Folk har blivit förvånade över katalogens möjligheter 
och vilken bred service man har på ett folkbibliotek. 
 
Webbplatsens innehåll 
Innehållet på webbplatsen har valts av hela personalen ur ett användarperspektiv. För att 
undersöka vad användarna önskar när det gäller webbplatsens innehåll gör man 
enkätundersökningar. På startsidan finns länkar till vad man anser vara huvudgrupperna i en 
meny på höger sida. Det finns också praktisk information på engelska, vilken man når via 
länken ”Information IN ENGLISH” längst ner i menyn. Till vänster, på innehållssidan finns 
nyheter, ett foto på nya datorer för databassökning, en länk till bibliotekskatalogen samt en 
liten informerande text om bibliotekets verksamhet. Det som finns på startsidan är en del av 
det som Yuwu Song gav förslag på som nödvändigt innehåll på hemsidan. Det är titel, en 
översikt över webbsidornas innehåll, kontaktinformation och datum för senaste ändring. Det 
senare återfinns på varje webbsida och det finns till och med klockslag då ändringen gjordes! 
Det jag inte kan finna är bibliotekets logo eller datumet då webbplatsen skapades, vilket 
kanske är naturligt då den ingår i kommunens webbplats. Övrigt som saknades var en länk till 
en ren textversion samt copyrightinformation. 
 
Webbsidorna är inte så omfattande, men innehåller den praktiska information som är 
nödvändig för användarna, katalogen och några sidor om släktforskning och information om 
den lokale författaren Eyvind Johnson. Webbsidorna fungerar främst som en 
informationsbroschyr. Eftersom stadsbiblioteket har webbsidor på samma nivå som övriga 
bibliotek i Boden delar biblioteken flera webbsidor, bl a webbsidorna med adresser, 
låneregler och länkar. Det finns inte möjlighet att välja större text, vilket hade varit bra för dem 
med nedsatt syn. Den gula färgen ska enligt den webbansvarige dock vara bra för dem. Det 
finns inte så stora möjligheter till interaktivitet på webbsidorna. Det enda man kan göra 
förutom aktiviteter i katalogen är att skicka e-mail. Länklistan omfattar länkar som behandlar 
bibliotek, kultur, lexikon, litteratur, lokalt och regionalt, startpunkter och sökverktyg samt 
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tidningar. På webbsidan om videofilmer finns utöver information om hyra och lån av dessa en 
länk till samarbetspartnern Filmbibliotek Nord som gjort lokala videofilmer man kan låna. På 
webbsidan för barn och ungdom finns en länk till en webbsida som är till för skolor och lärare. 
Det finns ingen information om aktivitetsprogram bland webbsidorna. Längst ner på varje 
webbsida finns möjlighet att kommentera webbsidan genom att skicka ett e-mail eller klicka 
på en skala från dåligt till bra. Denna möjlighet borde kunna hjälpa biblioteken att förbättra 
sina webbsidor. Det finns ingen länk till någon ren textversion av webbsidorna, men med tanke 
på att de inte är så omfattande och inte innehåller så mycket grafik, borde det inte vara så lång 
nedladdningstid på dem.  
 
Webbplatsens utformning 
Vid utformandet av nuvarande webbplats försökte personalen utgå från användarperspektivet, 
men man gjorde inte några användarundersökningar. Webbplatsen ska vara överskådlig och 
lätt att använda. Användaren ska lätt hitta e-mailadresser till personal.  
 
Organisationssystem 
Eftersom det är en ganska enkel webbplats är den lätt att överblicka. Webbsidornas 
organisationsschema verkar vara uppgiftsbaserat. De förväntas underlätta för användare att 
utföra uppgifter. Men grupperingen av de olika huvudgrupperna i organisationsschemat hade 
kunnat göras noggrannare. Jag har till följd av detta lite svårt att se hur webbsidornas 
organisationsstruktur är uppbyggd. Webbsidornas hierarki är grund eftersom det är 
förhållandevis få webbsidor. Hierarkin är också tämligen bred. Nästan alla alternativ som finns 
på webbsidorna presenteras redan på startsidan. Det fanns upp till tre nivåer i hierarkin, t ex 
från den gemensamma startsidan via stadsbibliotekets webbsida till Bodensamlingen. 
 
Navigationssystem 
Webbsidorna har inget globalt navigationssystem eftersom de ligger under kommunens 
webbplats. Det finns däremot lokal navigation som till viss del råder bot på bl a bristen på en 
Home-länk. Det är gjort så att det finns direktlänkar till webbsidan som behandlar alla Bodens 
bibliotek och till bibliotekskatalogen på alla webbsidor underordnade startsidan. Dessa 
direktlänkar finns alldeles under sidhuvudet. Länken till bibliotekskatalogen hade gärna fått 
vara där också på startsidan. Användandet av direktlänkar på hemsidan till högprioriterade 
aktiviteter rekommenderas av Jakob Nielsen och Marie Tahir.72 Det lokala 
navigationssystemet är på startsidan utformat som en meny på högra sidan av webbsidan och 
behandlar information gällande alla Bodens bibliotek.  
 
Även om det inte är så omfattande webbsidor, har man på startsidan gjort en ansats till att 
gruppera länkarna i menyn på höger sida. Länkarna står i bokstavsordning inom respektive 
grupp. Först kommer en grupp med två länkar till katalogen. De två länkarna är 
”BIBLIOTEKSKATALOG” och ”Att använda katalogen”. Den senare tillför praktisk 
information om bibliotekskatalogen. Detta är en variant på hur man ska lösa problemet med att 
katalogen inte kan integreras fullständigt i bibliotekens webbplatser. Det finns en liten 
inkonsekvens i länknamn och webbsidetitel här. Länken heter ”Att använda katalogen”, men 
webbsidan man kommer till heter ”Att använda bibliotekskatalogen”. Det skapar nog inte så 
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stora problem för användarna i det här fallet, men det bör vara konsekvent. Steve Krug säger 
att webbsidans rubrik ska motsvara vad man klickade på.73 Sedan kommer en grupp med fem 
länkar till fyra filialbibliotek samt bokbussen, en ganska stor grupp där allt övrigt verkar ha 
hamnat och slutligen en länk till information på engelska. Den stora gruppen består av följande 
14 länkar: ”Adresser”, ”Barn och ungdom”, ”Boken kommer”, ”Böckernas placering”, 
”Eyvind Johnson”, ”Fjärrlån”, ”Låneregler”, ”Länkar”, ”Personal”, ”Släktforskning”, 
”Talböcker”, ”Tidningar och tidskrifter”, ”Öppettider” och ”Övriga bibliotek i Boden”. 
Länkarna i ”övrigt-gruppen” hade gärna fått delas upp i mindre grupper eller föras ner i 
hierarkin. Jag föreslår att länkarna ”Information IN ENGLISH”, ”Barn och ungdom” samt 
”Personal” (som skulle kunna heta ”Kontakt” läggs direkt under sidhuvudet så att alla dessa 
blir en slags global navigation. Länken ”Bodens bibliotek” skulle inte finnas med på webbsidan 
för Bodens bibliotek förstås. 
 
På underliggande webbsidor finns lokalt navigationssystem i form av små menyer på höger 
sida som behandlar det aktuella området. Det finns också ett kontextuellt navigationssystem. 
Det uppenbarar sig som ett fåtal länkar i löpande text och länkar överst på varje underordnad 
webbsida som leder till de olika styckena av information nedanför. Därigenom kan man hoppa 
till ett intressant stycke. Dessa länkar fungerar på sätt och vis som innehållsförteckningar till 
webbsidorna och gör det lättare för användaren att se vad som finns på respektive sida. Med 
tanke på att det inte är så mycket information som finns på varje webbsida, är behovet av 
denna lösning kanske inte så stort, men det gör det tydligare för användaren. Det finns också 
länkar som leder från en underordnad webbsida till en annan underordnad webbsida utan att 
man behöver gå tillbaka till startsidan. Länkarna är huvudsakligen bruna med eller utan ljusgrå 
bakgrund, men det finns också svarta längst ner på webbsidorna, vilket troligen är kommunens 
standard. Alla länkar är understrukna, men de ändrar inte färg när man har klickat på dem. De 
följer därmed inte konventionen om blå länkar som blir violetta eller röda när man klickat på 
dem. URL:erna visar på vilken webbsida man befinner sig. De är uppbyggda så att 
kommunens del i adressen följs av bibliotekens och därefter ibland en ytterligare precisering, t 
ex kataloghjalp, stadsbiblioteket eller adresser. Detta är mycket bra ur 
användbarhetssynpunkt. Nielsen säger att deras användarstudier visar att användare förlitar sig 
på att läsa URL:er när de försöker lista ut en webbplats struktur eller möjliga resultat av att 
följa en länk. Eftersom vi känner till att användare försöker tyda URL:er är det enligt honom 
vår skyldighet att göra dem förståeliga. Särskilt alla vägledande namn ska vara lätta att läsa 
och ska antingen bestå av ord eller sammansatta ord som förklarar webbplatsens struktur. 
Nielsen föreslår bl a att man gör URL:erna så korta som möjligt och använda vanliga termer så 
mycket som möjligt eftersom användare vanligtvis vet hur dessa stavas så att misstag 
undviks.74 Längst ner på varje webbsida finns en uppåtriktad pil som för användaren längst 
upp på den aktuella webbsidan. 
 
Grafisk design 
Till följd av att Bodens kommun styr hur designen ska se ut har biblioteken inte så stor frihet 
vid utformandet av webbsidorna. Det hade varit roligare om man inte hade varit bunden av 
den gula bakgrundsfärgen så att övriga färger hade kunnat framträda mera. Jag tycker 
emellertid att de trots detta lyckats förhållandevis bra. Det finns fräscha bilder lite här och där 
                                                 
73 Krug 2000, s. 73. 
74 Nielsen 2000, s. 248. 
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och ytorna utnyttjas ganska väl. Webbsidorna lockar kanske inte till utforskning, men de fyller 
sin informativa funktion. De är konsekvent utformade genom den gula färgen och länkarnas 
utseende och placeringar. Webbsidorna kan också förstås direkt och är förhållandevis lätta att 
navigera. Principerna om närhet, placering i rak linje, konsekvens och kontrast har följaktligen 
utnyttjats. Jag tycker däremot inte att startsidan är utformad enligt Jakob Nielsens råd att den 
viktigaste informationen på hemsidan ska återfinnas på den del av webbsidan som visas först 
utan att man måste rulla sig ner.75 Eftersom det finns så många länkar i menyn på höger sida, 
måste man nämligen rulla sig ner för att se hela listan. Å andra sidan är startsidan ingen riktig 
hemsida, så den ska inte dömas så hårt.  
 
Den webbansvariges tankar om biblioteket och webbplatsen 
Man märker att användarna nyttjar webbplatsen genom att man har räknare på hemsidan och 
genom att man kan se hur många som lånat om sina böcker via den. Under 2003 var det 7 – 
10 000 som besökte webbplatsen, även från utlandet. Informationsdisken får också allt fler e-
mail från användare via webbplatsen. Den webbansvarige tror att biblioteket och webbplatsen 
befrämjar varandra, så att besöken ökar på båda. Utlåningsstatistiken sjunker emellertid tyvärr 
lite grann år från år, vilket skulle kunna tolkas som att förändringar på webbplatsen i det här 
fallet inte påverkar utlåningsstatistiken på biblioteket. Den webbansvarige tror att de faktorer 
som kan påverka besöks- och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen bl a är 
öppettider och tillgång till datorer med databaser, men framför allt Internetdatorer på 
biblioteket. I slutet av 1990-talet utökade också Migrationsverket sin verksamhet i Boden, 
vilket ökade besöksstatistiken markant. Biblioteket försöker också göra sin verksamhet synlig 
i pressen. Den webbansvarige säger att det inte är något självändamål att få mycket folk till 
biblioteket, men att det är roligt om det är liv och rörelse och att folk känner att de har verklig 
nytta av biblioteket. 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvarige upplever att webbplatsen fungerar bra så till vida att många känner till 
den, har varit inne på den och funnit det de sökt utan problem. Bodens stadsbibliotek har inga 
styr-och måldokument för webbplatsen, men ett av målen är att underlätta användandet av 
biblioteket. Den webbansvarige anser att det är för tidigt att bedöma i hur stor utsträckning 
målen med webbplatsen har uppfyllts och säger att det kanske går att göra om tio år. Den 
webbansvarige anser att webben kommer att få stor betydelse för biblioteken när det gäller att 
öka intresset hos allmänheten. Inte minst ökar bibliotekens status om folk får klart för sig att 
biblioteken håller sig framme när det gäller denna teknik, tror han och tillägger att 
interaktiviteten på webbplatserna är viktigt så det inte bara blir ensidig information från 
biblioteken till allmänheten utan att man faktiskt kan göra saker själv som att reservera böcker 
söka i databaser, låna e-böcker, ställa frågor etc. Det är informationsvärdet som är det viktiga 
och att det faktiskt underlättar för folk. 

                                                 
75 Nielsen & Tahir 2002, s. 23. 
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4.1.2 Göteborg 

 

 
 
Göteborgs stadsbiblioteks webbplats besöktes den 11 april och intervjun gjordes den 6 april. 
Det är en självständig webbplats med rena och tydliga webbsidor. Varje webbsida domineras 
av ett horisontellt färgfält i sidhuvudet i två nyanser. I det finns bibliotekets namn, dagens 
datum och navigationselement. Därunder finns innehållssidan, som på hemsidan bl a innehåller 
vapnet för Göteborgs stad vilket leder till Göteborgs stads webbplats. Webbplatsen har nästan 
inga bilder, bara några enstaka tecknade på bl a hemsidan och webbsidan för barn och unga. 
Därigenom blir nedladdningstiden snabb, men avsaknaden av bilder i kombination med 
färgvalen på sidhuvudet gör att webbplatsen kanske inte blir så inspirerande. Intrycket av 
hemsidan är att den inte riktigt lockar till utforskande. Det är synd, för det finns mycket 
information på webbplatsen som är matnyttig och intressant. 
 
Utveckling av webbplatsen 
Göteborgs bibliotek har bestämt utformningen av webbplatsen och har låst den ganska hårt för 
att kunna öppna för så många som möjligt att vara inne och jobba i den. Då kan dessa 
koncentrera sig mer på innehållet än formen. Nuvarande webbplats lades ut den 1 september 
2003. Den webbansvariga har jobbat med strukturen och innehållet tillsammans med en grupp 
bibliotekarier. På så sätt bestämdes webbplatsens struktur, d.v.s. rubriker, underrubriker och 
hur nätet och navigationen skulle se ut. Från början valde de att inte ha några illustrationer över 
huvudtaget för att kunna fokusera på strukturen. De ska dock lägga in mer illustrationer och 
bilder allt eftersom, säger den webbansvarige. En student från högskolan för design och 
konsthantverk i Göteborg kom med designförslag på papper på hur webbplatsen skulle kunna 
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se ut. Sedan satt den webbansvariga med en annan student och gjorde kodning och mallar. 
Ungefär tio timmar i veckan läggs ner på förändring och aktualisering av webbplatsen. Det är 
ungefär 15 personer som har behörighet till webbplatsen och kan gå in och själva göra 
förändringar. Det finns olika behörighet till webbplatsen så som webmaster, redaktör eller 
skribent, vilket innebär att man kan dela ut vissa webbsidor så att någon får underhålla en sida, 
men inte kan gå in på övriga på webbplatsen. Det gör att även användare kan lägga in 
information som exempelvis boktips på en webbsida. Några bibliotekarier på varje avdelning 
är ansvariga för att uppdatera webbsidan när det gäller deras fackfrågor. De bibliotekarier 
som exempelvis jobbar med musik och konst ser till att uppdatera med ämnestips och länktips 
och skickar nyhetsbrev från webbsidan.  
 
Webbplatsens användare 
De målgrupper biblioteket vill nå med webbplatsen är allmänheten, d.v.s. både låntagare och 
de som inte använder biblioteket. Därför har de börjat jobba med nyhetsbrev inom olika 
ämnesområden som det går att prenumerera på. Den webbansvariga säger att de vill visa vad 
som händer på biblioteket, att de finns även för personer som inte alltid tillhör bibliotekets 
besökare. På den förra webbplatsen var faktiskt den egna personalen till stor del målgrupp 
och webbplatsen användes som ett arbetsverktyg när det gällde bl a länkar, men det har de 
försökt att arbeta sig ifrån och försöker se det så mycket som möjligt ur låntagarens 
perspektiv. Biblioteket fick positiva reaktioner från användare när det bytte till den aktuella 
webbplatsen. Dessa tyckte bl a att det var lätt att hitta på den. 
 
Webbplatsens innehåll 
Biblioteket valde vilket innehåll webbplatsen skulle ha i en arbetsgrupp med den 
webbansvariga, en IT-bibliotekarie och representanter från varje ämnesavdelning. Någon gång 
i månaden uppdateras innehållet. Biblioteket gör inte så mycket i dagsläget för att undersöka 
vad användarna önskar när det gäller webbplatsens innehåll. De kommer emellertid att börja 
använda sig av ett nytt verktyg som ska kopplas till webbplatsen där man kan göra olika 
formulär för att göra undersökningar.  
 
Under sidhuvudet finns på hemsidan information om nyheter i två kolumner med vidare länkar. 
Nyheterna som för tillfället är utlagda på hemsidan gäller påsköppettider, media, nyhetsbrev 
man kan prenumerera på, aktivitetsprogram och information om katalogen. Också på detta 
bibliotek har man valt att ha två länkar till katalogen för att kunna tydliggöra att man når 
informationen om de egna lånen via katalogen. Det finns längst till höger också en brittisk 
flagga som ska leda till information på engelska, men när man klickar på den kommer man till 
en webbsida som talar om att den är under konstruktion. Det hade varit bättre att inte lägga ut 
flaggan förrän webbsidan var färdig, tycker jag. Det som finns på startsidan är en del av det 
som Yuwu Song gav förslag på som nödvändigt innehåll på hemsidan. Det är titel, en översikt 
över webbsidornas innehåll, och datum för senaste ändring och kontaktinformation. Det jag 
inte kan finna är bibliotekets logo eller datumet då webbplatsen skapades. Övrigt som 
saknades var en länk till en ren textversion samt copyrightinformation.  
 
Webbplatsens innehåll berör framför allt praktisk information om bibliotekets 
informationskällor, service och aktiviteter. Man kan även läsa bibliotekariers boktips liksom 
låntagares egna boktips som de kan lämna via e-mail. Det finns också möjlighet att lämna 
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inköpsförslag, vilket görs via katalogen. Biblioteket har även en lokal samling som presenteras 
på webbplatsen. Det märks verkligen att biblioteket har satsat på programverksamheten, 
vilken det finns mycket att läsa om på webbplatsen. Det finns oerhört mycket att välja på och 
webbplatsen är ett smart sätt att sprida information om denna utan att det blir för kostsamt. På 
webbsidan Barn & ung finns bl a information om verksamheten för olika åldersgrupper, 
aktivitetsprogram och en länk för förskola och skola. Förutom webbsidan Barn & ung, finns 
också en speciell webbsida för barn och ungdomar med funktionshinder, vilket måste vara 
mycket bra för dessa. Detta område skulle kunna utökas för vuxna funktionshindrade också. 
För dessa finns för närvarande endast webbsidor om lättläst litteratur och talböcker att tillgå så 
vitt jag kan se. Den interaktivitet som finns på webbplatsen utgörs bl a av funktionerna i 
katalogen, möjligheten att skicka e-mail, lämna boktips och rösta om t e x bästa barn- och 
ungdomsboken. Något som jag tror kan vara användbart för användarna är att man kan 
kryssa för intresseområden bland nio alternativ när man vill prenumerera på nyhetsbrev per e-
mail. Eftersom programverksamheten är så omfattande borde det vara en fördel för 
användarna att de e-mail man får kan begränsas.  
 
Möjligheten att läsa lånereglerna på ytterligare språk utöver svenska och engelska som nås via 
”LÅNEREGLER” i navigationsfältet, ”Låneregler på andra språk” och sedan ett språkval i en 
lista borde vara praktisk för dem som inte talar dessa språk. Texten på det valda språket 
öppnas i ett PDF-dokument. Det finns dock en del problem med utformningen av hur man når 
texten. Den som inte kan svenska kanske inte hittar dessa alternativ då länkarna fram till de 
andra språken är på svenska. Nedladdningstiden för PDF-dokumentet var också ganska lång, 
vilket kan få till följd att användaren inte vet om det verkligen ska komma upp något. Därför 
tycker jag att det borde finnas en indikation på att nedladdning pågår, t ex en ruta som fylls 
allteftersom dokumentet laddas ner. Jag tycker att det är bra att man tagit chansen att på 
webbplatsen lyfta fram mindre omtalade medier som serier och lättläst litteratur. Det finns en 
länksamling också på den här webbplatsen. Den är uppdelad efter bibliotekets SAB-system, 
vilket kanske inte är helt lyckat ur ett användarperspektiv, men varje signums ämnesområde är 
utskrivet så att det blir lättare för användaren. När man klickar på direktlänken ”Öppettider” i 
övre högra hörnet öppnas en liten ruta där man kan läsa öppettiderna. Av någon anledning har 
boklådor fått en egen webbsida. Det finns ingen information som uppdateras regelbundet. 
Datum för senaste uppdatering av webbsidorna står längst ner på respektive sida. Där 
återfinns också bibliotekets adress, telefonnummer och e-mailadress. 
 
Webbplatsens utformning 
Vid utformandet av webbplatsen tänkte de webbansvariga på att skala bort så mycket som 
möjligt och har därför inte några komplicerade script som kan göra det besvärligt. Anställda 
på biblioteket som jobbar i en läs- och skrivstuga med talsyntes har testat av sidan och säger 
att den fungerar bra. De har också tänkt på att man ska kunna tabba sig fram mellan olika 
länkar och ta sig fram även om man inte kan använda musen. Biblioteket har dock inte gjort 
några användarundersökningar inför den nuvarande webbplatsens utformning. 
 
Organisationssystem 
Webbplatsen har genomtänkt struktur och hierarkin är inte så djup till följd av att det finns 
många valmöjligheter i den lokala navigationen under navigationsfältet. Jag fann tre nivåer i 
hierarkin, t ex när jag gick in på ”Låneregler” i navigationsfältet och valde ”Låneregler på 
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andra språk” och sedan ”Tyska”. Webbplatsen har ett uppgiftsbaserat organisationsschema 
och välstrukturerad organisationsstruktur. 
 
Navigationssystem 
 
Webbplatsen har både global navigation, lokal navigation och kontextuell navigation. Den 
globala navigationen finns i form av ett horisontellt navigationsfält under biblioteksnamnet. 
Längst upp till höger finns också direktlänkarna ”Öppettider”, ”Sök i katalogen” och ”Sök på 
webbplatsen”. Till det sista alternativet finns också en sökruta. Eftersom dessa tre alternativ 
finns ovanför sökrutan kan man tolka det som att man kan använda sökrutan till alla tre. Det 
kan tänkas att användare blir lite förvirrade av detta. Denna sökruta försvinner på två 
webbsidor, nämligen ”Kontakta oss” och ”Nyhetsbrev” under alternativet 
”STADSBIBLIOTEKET” i navigationsfältet.  
 
Navigationsfältet innehåller sju alternativ. Det första alternativet är ”STADSBIBLIOTEKET” 
som fungerar som Home-alternativ. Det är också klickbart på hemsidan, vilket det inte borde 
vara. Jag skulle nog ha velat ha en Home-länk i navigationsfältet för tydlighetens skull, 
eftersom man ju ändå är på Stadsbibliotekets webbplats. Även logon är klickbar på hemsidan, 
vilket den inte borde vara. De därpå följande alternativen i navigationsfältet är ”MEDIA”, vars 
innebörd kan vara svår för användare att veta, ”LÅNEREGLER” och ”PROGRAM”, som 
informerar om de aktiviteter som företas på biblioteket. Ytterligare alternativ är ”BARN & 
UNGA” som informerar om barn- och ungdomsverksamheten, ”DIGITALA 
BIBLIOTEKET”, som bl a berättar om databaser, e-böcker och frågetjänster samt ”ANDRA 
BIBLIOTEK” som presenterar både stadsdelsbibliotek och bokbussarna, nationella bibliotek 
och utländska bibliotek av intresse. Det sista alternativet tycker jag nog borde ha delats upp i 
en länk till stadsdelsbiblioteken och bokbussarna på navigationsfältet och en annan länk till 
nationella och utländska bibliotek på lägre nivå i hierarkin. Andra bibliotek som inte direkt har 
med den egna verksamheten att göra behöver ju inte få en så upphöjd plats på webbplatsen. 
Man kan inte utifrån URL:en läsa sig till var man befinner sig på webbplatsen annat än på 
Stadsbiblioteket. Denna möjlighet borde man ta vara på. De mellanliggande webbsidorna man 
kommer till från alternativen i navigationsfältet består i stort sett bara av informerande text. 
Vidare navigering ska ske via alternativen i det utvidgade navigationsfältet. 
 
Den lokala navigationen består av de alternativ som presenteras i det utvidgade 
navigationsfältet. Den kontextuella navigationen finns som länkar nedanför den informerande 
texten på innehållssidan eller länkar i löpande text. Man har också länkat vidare på en 
webbsida genom att i länken t ex skriva ”Läs mer om Lokalsamlingen”. Det är inte alltid så att 
länken man klickade på och webbsidan man kommer till har samma titel. När jag klickade på 
”Lokalsamlingen” under ”Media” kom jag till en webbsida som heter ”Göteborgsavdelningen”. 
Jag förstår ju att detta är samma sak, men det kan, så som tidigare sagts, skapa förvirring hos 
användarna och bör nog ses över.  
Texten i länkarna är svart eller röd och är inte understruken. De svarta länkarna finns i 
navigationsfältet och de röda på webbsidans innehållssidan. När man klickar på de svarta 
länkarna blir de vita och de röda blir svarta. Alternativen i navigationsfältet får dessutom också 
mörkfärgad bakgrund i samma färg som aktuellt färgfält, t ex brunt vid navigation på 
webbsidorna som behandlar stadsbiblioteket. Det är kanske inte helt lyckat att texten blir vit 
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eftersom det är svårare att se den klickade länken då, exempelvis för synskadade. Det är 
heller inte konsekvent så att de svarta länkarna blir vita, vilket de borde bli. Man blir därmed 
osäker på exakt var man befinner sig på webbplatsen. Ändringen av länkarnas färg består 
heller inte när man går tillbaka till en webbsida, så man kan inte se på vilka länkar man varit. 
När man för muspekaren över olika alternativ i navigationsfältet poppar en liten ruta med 
förklarande text upp. Det kan vara en fördel för användarna att alternativen förklaras 
ytterligare, men det är inte bara av godo då rutan täcker alternativen bakom.  
 
På webbsidan i versionen för utskrift och större text som man når via en länk längst ner på 
varje webbsida är länkarna blå och blir violetta eller röda efter klickning enligt konventionen. 
Jag tycker att det är lite synd att man inte gjort på samma sätt på de ordinarie webbsidorna. 
På webbsidan för utskrift och större text kan man välja teckensnitt, teckenstorlek och bredd 
på utskrift. Jag tror att det hade varit bättre att ta stor teckenstorlek automatiskt, för rutan man 
ska välja i är tämligen liten. Den ändrade storleken består heller inte när man följer en länk och 
sedan går tillbaka. Det bästa hade kanske varit att ha ett alternativ för just stor teckenstorlek i 
navigationsfältet, så att man kunde välja det redan på hemsidan och att det gällde hela 
webbplatsen. Nu måste man ändra teckenstorlek för varje webbsida man vill läsa, vilket kan 
bli tröttsamt om man vill surfa mycket på webbplatsen.  
 
Grafisk design 
Webbplatsen är inte så enhetlig även om webbsidorna ser nästan likadana ut då sidhuvudet på 
webbsidorna har olika färger. Hemsidan ”STADSBIBLIOTEKET” bjuder t ex på brunt, 
”MEDIA” på blått, ”LÅNEREGLER” rött, ”PROGRAM” grönt, ”BARN & UNGA” orange, 
”DIGITALA BIBLIOTEKET” violett och ”ANDRA BIBLIOTEK” grått. Färgvariationen kan 
nog oroa en del användare som tror att de kommit till en annan webbplats även om det tydligt 
står Stadsbiblioteket Göteborg. Färgvalet borde ha varit konsekvent för hela webbplatsen. 
Betoningen ligger på användbarhet när det gäller den grafiska designen. Det finns ingenting 
som stör användaren. Bilderna är få och navigationselementen framgår tydligt mot den 
informerande texten. Varje webbsida kan förstås på en gång. De fyra principerna närhet, 
placering i rak linje, konsekvens och kontrast har utnyttjats vid utformandet av webbsidorna, 
men texten är nästan alltid vänsterjusterad, vilket ger ett lite oredigerat intryck då webbsidorna 
nästan bara innehåller ett litet textstycke. Eftersom det oftast bara är lite text på varje 
webbsida, finns det inget problem med att man måste rulla sig ner längs sidan. I och med att 
webbsidorna är så enkla, blir de inte särskilt fantasifulla.  
 
Den webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen 
Biblioteket märker att användarna nyttjar webbplatsen på så sätt att de har fått in 900 e-
mailadresser för utskick av nyhetsbrev sedan webbplatsen lades ut. Det är bara genom att gå 
in på webbsidan som man kan hitta detta och anmäla sig. Man har ännu ingen räknare för 
webbplatsen, men har beställt en. Den webbansvariga tror att webbplatsen som 
marknadsförare av biblioteket kan påverka besöksstatistiken bl a genom möjligheten att 
prenumerera på nyhetsbrev om bibliotekets program via e-mail. Den webbansvariga tror inte 
att den nuvarande webbplatsen, om man bortser från katalogen, påverkar utlåningsstatistiken 
på biblioteket i någon större utsträckning. Inte mer än annan marknadsföring gör. De faktorer 
som den webbansvariga tror kan påverka besöks- och utlåningsstatistik på biblioteket utöver 
webbplatsen är öppettider och bibliotekets programverksamhet. De försöker levandegöra det 
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som finns i litteraturen genom föreläsningar och debatter och gör t ex en stor satsning på 
program för unga vuxna och det drar mycket folk. Dessutom ger det en viss uppmärksamhet i 
media och det tror den webbansvariga kan vara mycket positivt för biblioteket. 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvariga upplever att nuvarande webbplats fungerar mycket bättre än den gamla, 
men att det fortfarande finns mycket att göra. Den intervjuade tycker att det är svårt att få till 
det här med att folk ska ha möjlighet att lägga arbetstid på att jobba med webbplatsen. Det 
blir gärna någonting man gör när man har en stund över. Det blir inte lika prioriterat som övrig 
verksamhet. Det den webbansvariga har hört från användarhåll är att de har svårigheter att 
hitta katalogen. Biblioteket har inga skriftliga styr-och måldokument för webbplatsen. De mål 
man har med webbplatsen är att den ska hjälpa till med att marknadsföra biblioteket, men den 
ska vara en del av den övriga verksamheten. Den ska inte vara något särskilt utan precis som 
man jobbar på andra sätt med att nå låntagarna eller att man öga mot öga med en låntagare 
kan ge ett boktips eller att man gör litteraturlistor eller någonting sådant, så ska man tänka att 
man ska lägga ut det på webbplatsen. Den webbansvariga upplever att målen med 
webbplatsen har uppfyllts över förväntan om man talar om marknadsföringsaspekten. Hon tror 
att de har många besökare på webbplatsen. Detta märks eftersom biblioteket väljer att nästan 
enbart marknadsföra sina program via webbplatsen och programmen har många besökare. 
Sedan är intervjupersonen också nöjd med att så många är involverade och kan känna att de 
påverkar vad som finns på webbplatsen, att alla känner att det är deras webbplats. Den 
webbansvariga anser att webbplatsen är en nödvändig väg till att öka bibliotekets popularitet 
hos allmänheten. Den tillfrågade tror inte att ett stort folkbibliotek kan överleva utan en väl 
fungerande webbplats idag, t ex frågetjänster och katalogfunktionerna. Folk förväntar sig den 
servicen och alltmer biblioteksservice blir digital. Det är självklart att man måste ha en väl 
fungerande webbplats. 
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4.1.3 Luleå 

 

 
 
Webbsidorna studerades den 13 april och intervjun gjordes den 5 april. Luleå stadsbibliotek 
och övriga bibliotek i Luleå har ingen självständig webbplats. Deras webbsidor utgör 
undersidor till webbplatsen för Luleå kommun. Till följd av detta är logo, navigationsfält och 
direktlänkar i sidhuvudet på samma sätt som för Bodens bibliotek irrelevanta för biblioteken. 
Biblioteket har eventuellt en blå logo på höger sida. Jag har svårt att bedöma vad det är, se 
skärmdumpen. Webbsidorna ger ett fräscht intryck. Det känns luftigt och lätt, men inte tråkigt. 
Den färgton som används i detaljer och länkar är ljusblått, ljusgrått, rött och svart. Menyn på 
vänster sida är ljusgrå med röda rubriker och svarta länkar. Det är genomgående för alla 
bibliotekens webbsidor och gör dessa därför enhetliga. Det finns ett foto på biblioteket taget i 
mörker där det ser ut som en upplyst festlokal. Jag har även i detta fall valt att kalla den 
webbsida som behandlar biblioteken och varifrån jag utgår för startsidan. 
 
Utveckling av webbplatsen 
Nuvarande webbplats konstruerades 2000 – 2001 och har haft föregångare sedan 1995. Man 
håller för tillfället på och planerar för en ny version av webbplatsen. På den nuvarande har 
kommunen bestämt den grafiska designen och profilen. Den webbansvarige jobbar med 
webbredigerare och uppdaterar innehållet för bibliotekets webbsidor. Han har jobbat deltid 
med webbsidor sedan 1995 och har deltagit i ett antal korta kurser och seminarier. Den 
webbansvarige lägger ner fem timmar i veckan på bibliotekets webbplats och Intranät. 
Webbplatsens användare 
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De målgrupper biblioteket har tänkt nå med webbsidorna är vuxna, från tonår och uppåt, i 
princip alla medborgare i kommunen, men de har ingenting som är anpassat för barn än. Det 
tycker den webbansvarige att de ska ha, men de har inte bestämt riktigt hur det ska se ut och 
vad de ska göra. Däremot kommer biblioteket att göra webbsidorna anpassade för 
funktionshindrade så att de finns i lättläst version och eventuellt också på minoritetsspråk till 
hösten 2005. Biblioteket har inte fått så mycket reaktioner från användare när det gäller 
webbplatsen. 
 
Webbplatsens innehåll 
Biblioteket har valt innehållet på webbsidorna utifrån tanken att de skulle vara en slags 
startpunkt för sökning på nätet överhuvudtaget. Den webbansvarige har en känsla av att den 
funktionen får en allt mindre betydelse och att människor går direkt till sökmotorer istället för 
att använda länklistor. Därför skulle han vilja minska ner på inläggandet av länklistor på 
webbsidorna. Vad han skulle vilja göra i framtiden är att utveckla och marknadsföra 
biblioteket lite mer. Som det är nu ger alla på biblioteket förslag på innehåll. Den 
webbansvarige lägger också in alla kulturprogram som har med böcker och litteratur att göra. 
I nuläget gör biblioteket inte så mycket för att undersöka vad användarna önskar när det gäller 
webbplatsens innehåll. De har inte haft så mycket samarbete med användare. Det ska de ha i 
förstudierna till kommunens nya webbplats. Då ska de göra enkäter och intervjuer. 
 
Det man vill framhålla på bibliotekens startsida är de tjänster man kan erbjuda. I menyn på 
vänster sida finns länkar till service och kontakter med biblioteket. Det finns också information 
på både engelska och finska som nås via menyn. Informationen är inte så omfattande, men den 
finns. På startsidans innehållssida betonar man att katalogen kan användas dygnet runt och hur 
stort antal av olika medier man har. Här hade man också kunnat lägga in direktlänkar till de 
omtalade medierna för att underlätta finnandet av dem. Det finns även en länk som berättar att 
det ska byggas ett nytt kulturhus i Luleå. Någon möjlighet att välja större textstorlek finns inte 
på startsidan. Man kan heller inte välja en ren textversion, men med tanke på att det inte finns 
så många bilder eller andra detaljer som drar minne på webbplatsen är behovet av detta 
kanske inte så stort. Det som finns på startsidan är en del av det som Yuwu Song gav förslag 
på som nödvändigt innehåll på hemsidan. Det är titel, en översikt över webbsidornas innehåll, 
kontaktinformation, copyrightinformation, datumet då webbplatsen skapades och datum för 
senaste ändring. Det senare återfinns på varje webbsida. Det jag inte kan finna är en länk till en 
ren textversion. Jag kan heller inte finna bibliotekets logo, vilket kanske är naturligt med tanke 
på att det är kommunens webbplats. 
 
Webbsidorna innehåller framför allt information av praktisk karaktär. Man kan läsa sig till vilka 
typer av medier som finns, när de olika biblioteken har öppet och vilka låneregler biblioteken 
har. Det finns dock också lite kuriosa i form av bibliotekets historia, men inget boktips. Man 
har en länkguide som täcker in länkar om bl a kunskapsportaler, litteratur, tidningar och lokala 
företeelser. Barnsidan är, som den webbansvarige påpekade, inte riktad till barn utan deras 
föräldrar. På webbsidan informeras om den verksamhet man bedriver och att 
Barnkonventionen ligger till grund för denna. Barnen hänvisas genom en länk i en ikon till 
”Barnens polarbibliotek” som Norrbottens länsbibliotek verkar stå bakom. Den webbplatsen, 
som finns på flera nordiska språk och engelska, är mera riktad till barnen. Man har inte byggt 
ut möjligheten till interaktivitet i så hög utsträckning. Det som finns är de som katalogen och e-
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mail ger. Biblioteket är dock med i bibliotekssamarbetet ”Fråga biblioteket” och det finns en 
länk dit på startsidan. Det finns ingen information som ändras regelbundet. Längst ner på varje 
webbsida anges datum för senaste ändring, datumet då webbsidorna skapades, adress, 
telefonnummer och e-mailadresser till Luleå kommun och möjlighet att lämna ett utlåtande om 
webbsidan genom en femgradig skala. 
 
Webbplatsens utformning 
Vid utformandet av nuvarande webbplats har man försökt tänka förnuftigt. Man försöker 
undvika att ha för långa texter och se till att den viktigaste informationen kan återfinnas längst 
upp på startsidan. Biblioteket har inte gjort några användarundersökningar inför den nuvarande 
webbplatsens utformning. De har heller inte fått så mycket synpunkter på hur de presenterar 
informationen. 
 
Organisationssystem 
Även för dessa biblioteks webbsidor är organisationsschemat uppgiftsbaserat. Webbsidorna 
är grupperade utifrån vilka uppgifter användarna kan tänkas leta efter. Webbsidornas 
organisationsstruktur skulle ha kunnat vara lite mera logisk. Nu är exempelvis praktisk 
information om biblioteken uppdelad på de två grupperna ”Biblioteket” och ”Om biblioteket” 
som avspeglar sig i den vänstra menyn. Jag tycker att organisationsstrukturen borde ses över. 
Hierarkin är grund eftersom det är förhållandevis få webbsidor. Den är bred eftersom nästan 
alla alternativ presenteras på startsidan. Så vitt jag kan se har hierarkin tre nivåer. Länken 
”Fjärrlån” på den vänstra menyn leder t ex till en webbsida om fjärrlån vilken har en länk till 
katalogen.  
 
Navigationssystem 
Webbsidorna har lokal navigation genom den vänstra menyn. Den grå menyn med sina röda 
rubriker och svarta länkar fyller sin funktion, men det är mindre bra att den är för lång för att 
kunna ses i sin helhet på en skärm, vilket Nielsen rekommenderar. Det vore bättre om det var 
möjligt för överblickbarhetens skull. De röda rubrikerna i vänstra menyn är heller inga länkar. 
Det borde framgå tydligare att de är just rubriker. För att råda bot på bristen på Home-länk 
har man lagt länken ”Startsida” överst under rubriken Biblioteket i den vänstra menyn. 
Eftersom menyn är med på alla webbsidor fungerar det och är en listig lösning, förutsatt att 
användarna förstår att ”Startsida” avser startsidan för biblioteken och inte kommunens 
hemsida. I menyn finns också alternativ som ligger utanför bibliotekens webbsidor. De svarta 
länkarna i menyn blir röda när man klickar på dem och är inne på avsedd webbsida, men 
förblir inte det så att man vet vilka länkar man klickat på. Eftersom man har gjort det här 
färgvalet på länkarna har man inte följt konventionen om blå länkar som blir violetta eller röda 
och förblir det.  
Den kontextuella navigationen består av länkar i kolumner eller fristående länkar. Alla 
webbsidor man kommer till via menyalternativen har bara länkar till katalogen, e-mailadresser 
eller externa webbplatser. De länkar inte vidare till ytterligare webbsidor eller till varandra. 
Man kan i en sökruta längst upp i vänstra hörnet söka inom webbplatsen och därmed också 
på bibliotekens webbsidor.  
 
Rubrikerna till de alternativ som kan nås via den vänstra menyn och som berör biblioteken är 
Biblioteket, För skolan samt Om biblioteket. Under rubriken Biblioteket finns länkarna 
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”Startsida”, ”Bibliotek dygnet runt –Katalog, reservationer, inköpsförslag, omlån mm”, 
”Fjärrlån”, ”Biblioteken –öppettider mm”, ”Våra tidningar och tidskrifter”, ”Bokbussen”, 
”Kontakt”, ”Fråga biblioteket” och ”Länkar”. Under rubriken För skolan finns länken 
”Gymnasiebibliotekens katalog”. Under rubriken Om biblioteket, slutligen, finns ”Barnens 
bibliotek”, ”Bibliotekshistoria”, ”Låneregler”, ”Suomeksi” (information på finska – min anm.), 
”In English” (information på engelska – min anm.) samt ”Statistik”.  
 
Jag skulle vilja kommentera menyalternativen lite. Till att börja med skulle jag vilja säga att det 
är smart med förklarande text i länken till katalogen. Därigenom behövs bara en länk till 
katalogen. Det som kanske skulle tydliggöras lite mer är att man även når sina egna lån. 
Motsvarande information med länk på startsidans innehållssida känns genom menyalternativet 
lite onödig, särskilt som den inte visas på den övre delen av webbsidan så att den kommer 
med direkt. Flera av alternativen i menyn har inte motsvarande rubrik på webbsidan man 
kommer till. När man klickar på ”Bibliotekshistoria” kommer en webbsida med rubriken 
”Bibliotekets historia”. I det här fallet betyder det inte ens samma sak. Det här, som är mycket 
viktigt ur användarsynpunkt, är enkelt avhjälpt om man bara kontrolläser dem mot varandra. 
Slutligen skulle jag vilja säga att alternativen i den vänstra menyn skulle kunna grupperas lite 
mera strukturerat. Alternativet ”Statistik” skulle kunna föras ner i hierarkin. När man klickar på 
menyalternativet ”Länkar” kommer en webbsida som heter ”Länkguide” upp. Menyn på 
vänster sida ändras också så att den utöver det översta alternativet ”Biblioteket – startsida” får 
rubriken Länkguide och enbart handlar om Länkguiden. Det är inte bra att menyn ändras på 
det här sättet. Även om menyn inte är någon riktig global navigation och därför inte måste vara 
likadan hela tiden, tror jag likafullt att förändringen kan oroa användare när det inte sker hela 
tiden, så att det är konsekvent. Jag föreslår att alla länkar som man vill tipsa om förs in på en 
enda webbsida och att menyalternativen som lagts i den tillfälliga menyn skulle kunna läggas 
horisontellt längst upp under webbsidans rubrik Länkguide så att man kan vandra neråt på 
webbsidan genom dem. Eftersom det är utformat så som det för tillfället är, måste man gå 
tillbaka till startsidan för att ta sig ur Länkguiden och gå vidare därifrån. Med en konsekvent 
meny hade man bara kunnat fortsätta att välja något ur menyn direkt. Man kan inte utifrån 
URL:en sluta sig till var man befinner sig bland webbsidorna annat än att det är på biblioteket. 
Det hade varit bra om man hade kunnat göra det. 
 
Grafisk design 
Webbsidorna ser genom sin utformning och sina färgval luftiga ut. Det finns tyvärr bilder bara 
på startsidan, webbsidan om låneregler, barnsidan och på webbsidorna med information på 
finska och engelska. Det är synd, för lite fler bilder skulle kunna göra webbsidorna mera 
inspirerande. Det ringa antalet bilder håller dock nedladdningstiden nere. Jag tycker att varje 
webbsida kan förstås på en gång och att de har ett konsekvent utseende. Webbsidorna har 
antingen en eller två kolumner som texten är fördelad på. Texten i kolumnerna är inte 
samordnad horisontellt. Jag tycker att de fyra principerna för hur en webbsida bör vara 
utformad följs, d.v.s. närhet, placering i rak linje, konsekvens och kontrast. Ytorna på 
webbsidorna är utnyttjade på ett bra sätt. Det är tydligt vad som är informerande text och vad 
som är navigationsdelar. Startsidan måste man tyvärr rulla ner både för att ta del av menyn och 
för att se vad som står på innehållssidan. Man har inte gjort någon medveten placering av den 
viktigaste informationen överst. 
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Den webbansvariges tankar om biblioteket och webbplatsen 
Biblioteket märker att användarna nyttjar webbplatsen genom den statistik de får från 
räknaren på startsidan. Den webbansvarige har svårt att bedöma på vilket sätt förändringar på 
webbplatsen påverkar besöksstatistiken på biblioteket och han tror att de bara påverkar 
utlåningsstatistiken marginellt. Det personalen märker är att bibliotekskatalogens funktioner 
används i allt större utsträckning. Om det innebär att folk går mindre till biblioteket kan han 
inte säga. Han menar att biblioteket inte bara förmedlar information, utan att det också är en 
social institution, en mötesplats. Den webbansvarige tror att de faktorer som kan påverka 
besöksstatistik och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen är ett uppdaterat 
bestånd med fräscha böcker och närvaron av studenter från universitetet. 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvarige säger att de inte får så mycket reaktioner från allmänheten, så det är svårt 
att uttala sig om hur väl webbplatsen fungerar. Webbplatsen brukar få ganska bra betyg från 
användare som kommenterar webbsidorna. Det finns inga styr-och måldokument för 
webbplatsen, men biblioteket vill synas och marknadsföra sig. De vill vara tillgängliga och 
sprida sin service via nätet. Målen med webbplatsen har uppfyllts så till vida att servicen via 
webbkatalogen används alltmer. Den webbansvarige anser att biblioteket genom att ha en 
webbplats där man kan få en viss service, ökar eller åtminstone befäster biblioteket sin 
synlighet. 
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4.1.4 Lund 

 

 
 
Webbplatsen för Lunds stadsbibliotek besöktes den 13 april och intervjun gjordes den 29 
mars. Webbplatsen, som är självständig, ger också den ett luftigt och lätt intryck. 
Webbplatsen går i huvudsak i grönt och rött genom de gröna flikarna längst upp på 
webbsidorna och de röda länkarna. På webbplatsen finns en logo som ser ut som en byggnad 
med två torn. Kan det vara en anspelning på biblioteksbyggnaden? En bild av en mystisk 
kvinna i exotiska kläder och en barnbok i handen på hemsidan gör en nyfiken. Vem är hon 
och varför finns hon med? Det hade varit trevligt med en bildtext.  
 
Utveckling av webbplatsen 
Nuvarande webbplats konstruerades 2001. Dessförinnan var webbplatsen en del av 
kommunens, men biblioteket lyckades få bryta sig loss genom väl förberedd argumentering. 
Det fick de göra mot villkoret att det skulle finnas kvar en webbsida med statiska uppgifter om 
huvudbiblioteket och filialerna. Biblioteket anlitade en firma och skapade webbplatsen i 
samarbete med Bibliotekstjänst. De hade ett antal möten med en grupp från Bibliotekstjänst 
och från firman för att komma fram till hur de ville ha det. Tekniskt är de fortfarande nöjda 
med den. Den webbansvariga arbetar halvtid med förändring och aktualisering av 
webbplatsen, men bedömer att hon lägger ner lite mer. Hon kan styra utformningen av 
webbplatsen helt och hållet. Det som begränsar henne är hennes egen kunskap. 
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Webbplatsens användare 
Biblioteket riktar sig till alla målgrupper med sin webbplats. Den webbansvariga menar att man 
ju gör det som folkbibliotek. Biblioteket har fått mycket uppskattning från användare när det 
gäller webbplatsen. I början kom några brev med frågor om var man skulle hitta olika saker 
på webbplatsen och varför man inte hade vissa saker på förstasidan, men sedan har de bara 
hört positiva saker.  
 
Webbplatsens innehåll 
Biblioteket har valt innehållet på webbplatsen utifrån tanken att de vill informera om allt de kan 
erbjuda. Samtidigt ska webbplatsen inte vara överlastad. Biblioteket tittar kontinuerligt på 
andra biblioteks webbplatser och tar efter sådant som de finner är bra. Tidskrifter, 
språkkurser och bibliotekets program har de samlat i olika databaser så att man lätt ska kunna 
hitta dem. Biblioteket har inte gjort någon egen allmän länksamling, eftersom de tycker att det 
finns så många som är bra på nätet. De har istället gjort så att de väljer ut ämnen som de 
försöker samla alla bra resurser omkring. Det har personalen också så småningom insett 
fördelarna med. De ämnen som finns i ”Ämnesresurser” kan man snabbt och lätt hitta när 
någon frågar. Biblioteket håller också på med att skapa en webbsida om Lund, eftersom det 
lokala ligger dem varmt om hjärtat. Drömmen om 24-timmarsbiblioteket gjorde att man redan 
från början bestämde sig för att ha en frågeservice via webbplatsen där man besvarar frågor 
inom en begränsad tid. Biblioteket gör ingenting aktivt för att undersöka vad användarna 
önskar när det gäller webbplatsens innehåll, men tar till sig vad de säger om de hör av sig och 
gör eventuellt ändringar på webbplatsen efter det. 
 
Hemsidan ger länkar till praktisk information om biblioteket, dess tjänster och aktiviteter 
liksom information om Lund och konsumentinformation. Man har en lista med ”FAQ” rörande 
bibliotekets verksamhet som man når via en länk på hemsidan. Det är inte säkert att alla 
användare vet vad som menas med detta (Frequently Asked Questions), varför det hade varit 
bättre att kalla länken t ex ”Vanliga frågor om biblioteket”. Det finns inte mycket information 
på engelska. Det som finns är enligt den webbansvariga gjort utifrån en liten folder om 
biblioteket och information om Internetdatorerna. Detta når man via en speciallänk näst längst 
upp på webbsidan ”Index”, vilket jag inte tycker är en självklar placering. Det hade varit 
bättre med en direktlänk på hemsidan. Behovet av mera information på engelska är man 
medveten om, men biblioteket saknar för tillfället medel till att få en professionell översättning 
gjord. Det kommer dock att göras. För handikappade finns information om tillgänglighet till 
biblioteket. Den når man via länken ”Tillgänglighet” på innehållssidan. Det finns inte möjlighet 
att välja större textstorlek, vilket hade varit bra. Datum för senaste uppdatering och möjlighet 
att skicka e-mail till webbredaktören finns längst ner på varje webbsida. Där finns också 
Lunds stadsvapen som för användaren till webbplatsen för Lunds kommun. Jag tycker att 
hemsidan innehåller nästan alla Yuwu Songs förslag på vad som bör finnas med på bibliotekets 
hemsida som titel, bibliotekets logo, översikt över webbplatsens innehåll, datum för senaste 
ändring och kontaktinformation. Det jag inte kan finna är copyrightinformation, datumet då 
webbplatsen skapades och en länk till en ren textversion av webbplatsen.  
 
Lunds stadsbiblioteks webbplats innehåller enligt vad jag kan se information främst av praktisk 
art, men också information om Lund och konsumentinformation. Det märks att man är 
angelägen om att visa bibliotekets tjänster och informationskällor. Webbplatsen framhåller de 
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virtuella tjänster som finns och de aktiviteter som erbjuds, bl a utställningar och en 
rundvandring på biblioteket. Biblioteket är också med i bibliotekssammarbetet ”Fråga 
biblioteket”. Barn- och ungdomssidan ger information om vad som är aktuellt, bibliotekariers 
boktips sorterade på åldersgrupper där man kan välja bort att ha med bilder för att minska 
nedladdningstiden, möjlighet att söka tidningar och tidskrifter samt aktivitetsprogram i 
sökrutor. Man hamnar då i de egengenererade databaslistorna. Det finns också länklistor och 
tävlingen ”Månadens dikt” för tonåringar. Det är det enda exempel på information som ändras 
regelbundet som jag funnit på webbplatsen. Titeln ”Dikter 2003” känns dock kanske lite 
inaktuell. Motsvarande tävlingswebbsida för barn har tyvärr inte uppdaterats sedan november 
2002. Detta borde ses över. En rolig överraskning är den drake som hoppar upp ur nedersta 
rutan på barnsidan när man drar muspekaren över den. Alternativet Sjutolvan leder till att man 
förs till en webbsida på Malmö stadsbibliotek som presenterar information för sju- till 
tolvåringar på ett lekfullt sätt. Smart att samarbeta med ett annat bibliotek på det sättet. 
 
Webbplatsens utformning 
Vid utformandet av webbplatsen tänkte biblioteket enligt den webbansvariga på att det skulle 
vara lätt att navigera och att webbplatsen ska vara så ren, enkel och användbar som möjligt. 
Genom att använda sig av navigationssystemet med flikar, som man fann att andra webbplatser 
hade, gjordes det möjligt för användarna att hela tiden ha de andra möjligheterna för ögonen. 
Övriga länkar har placerats beroende på var de verkar passa bäst i sammanhanget. Man anser 
att det blir lite mera levande om det inte är formaliserat. Dessutom har mycket arbete lagts ner 
på att försöka integrera bibliotekskatalogen i webbplatsen så att de kompletterar varandra i 
lämpliga fall. Det har bl a gjorts genom direktlänkar från boktips på webbplatsen till 
katalogposten och länkar till ämnesresurserna från katalogen. Biblioteket har inte genomfört 
några användarundersökningar inför den nuvarande webbplatsens utformning, men folk brukar 
säga att det är lätt att hitta. 
 
Organisationssystem 
Webbplatsens organisationsschema är uppgiftsbaserat. Webbsidorna är uppdelade enligt 
användarnas behov av aktiviteter, men det är svårt att komma underfund om hur man delat 
upp bibliotekets verksamhet. Jag tror inte att man gjort det i egentlig mening annat än för 
gruppen ”Folkbiblioteken i Lund” som är en tydlig övergruppering, men som leder till en 
webbsida på kommunens webbplats. I övrigt tycker jag mig se att man velat presentera olika 
tjänster och informationskällor för sig utan att skapa några huvudgrupper. Man förlitar sig till 
stor del på sökrutor för olika typer av information. Organisationsstrukturen har jag därmed 
också svårt att se. Det känns som om det man vill betona lagts i den globala navigationen och 
viktiga länkar på den övre delen av hemsidan. Webbsidor på andra nivån i hierarkin länkar i 
många fall vidare och först på webbsidorna på tredje nivån eller längre ner kommer 
informationssidor. Jag hittade upp till sju nivåer i hierarkin, bl a genom ”Startsida”, ”Index”, 
”Bok och band”, ”Talböcker”, ”Daisy”, ”Manualer” och slutligen en extern webbplats.  
 
Navigationssystem 
Det finns både global navigation, lokal navigation och kontextuell navigation på webbplatsen. 
Den globala navigationen består av en metafor i form av ett register med gröna flikar i två 
rader längst upp på webbsidorna, vilket är genomgående på nästan hela webbplatsen. Själva 
sidorna i registret är beiga medan bakgrunden på webbsidorna är gråvit. När alternativen i den 
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främre flikraden väljs blir de beiga och ger illusionen av att den valda sidan sitter ihop med 
fliken och hamnar främst, precis som de ska göra enligt bl a Steve Krug.76 De bakre flikarna 
blir också beiga vid val av dem, men de flyttas inte fram. Jag tror att det hade blivit tydligare 
om de hade gjort det. Tyvärr är texten på flikarna vit, vilket kan skapa svårigheter med 
läsandet av dem. Bibliotekslogon fungerar inte som en länk till hemsidan, utan man har givit 
hemsidan en flik i registret med namnet ”Startsida” istället för t ex home. Övriga flikar i 
registret är ”Barn och Unga”, ”Särskilda tjänster”, ”Program”, ”Om Lund”, 
”Konsumentinformation”, ”Lästips”, ”Ämnesresurser”, ”Sök på Internet”, ”E-media”, 
”Tidningar” och ”Språkkurser”.  
 
Jag tycker att några av alternativen i registret inte behöver ha en så upphöjd plats i hierarkin 
och skulle kunna flyttas ner. Exempel på vad som borde kunna flyttas ner är ”Om Lund” och 
”Konsumentinformation”. Dessa skulle kunna läggas i menyn på hemsidans innehållssida som 
lokal navigation eller längre ner i hierarkin, eftersom de inte utgörs av information som är 
relevant för bibliotekets service. Både alternativet ”Ämnesresurser” och ”Sök på Internet” 
leder till länklistor och borde kunna slås ihop för att minska antalet flikar i registret. Jag förstår 
att man vill ha flikarna ”E-media”, ”Tidningar” och ”Språkkurser” i den globala navigationen 
för att särskilt betona dessa för användarna, men annars tror jag att det är bäst att man 
huvudsakligen har länkar till övergripande grupper som ”Program” i den globala navigationen, 
vilket Nielsen rekommenderar. Det finns tyvärr flera flikar i registret som inte stämmer överens 
med motsvarande webbsidors titlar. Skillnaden är inte stor, men det är onödigt och kan oroa 
användarna. Exempel är fliken ”Tidningar” som leder till webbsidan ”Tidningar och 
Tidskrifter”, fliken”E-media” som leder till webbsidan ”Digitala media” och ”Sök på Internet” 
som leder till webbsidan ”Länklista”. 
 
Det finns ett fåtal exempel på lokal navigation i form av små menyer på vissa webbsidor, bl a 
på hemsidan. Hemsidan har också kontextuell navigering med många viktiga länkar på 
innehållssidans övre hälft som exempelvis ”Folkbiblioteken i Lund” med adress, öppettider, 
låneregler m.m., ”BIBLIOTEKETS KATALOG (library catalogue) Sök, låna om, se dina lån 
och reservationer m.m.” samt ”Barnkatalogen Lätt att söka, boktips m.m. 7 – 12 år”. Jag 
tycker att det är smart att ge kompletterande information vid länkarna för att tydliggöra dessa 
och att ha en sökruta så att man kan söka direkt i katalogen. Kanske hade man dock kunnat 
förtydliga att sökrutan avser katalogen, t ex genom att lägga den närmare länken till katalogen 
eller skriva ”Sök direkt i katalogen” på knappen. Jag tycker också att länkarna till 
Folkbiblioteken i Lund, Katalogen och Barnkatalogen borde ha lagts i den globala 
navigationen (i registret) för att göra det lätt att nå dem var man än befinner sig på 
webbplatsen. På två webbsidor av de man kommer till via den lokala navigationen på 
hemsidans innehållssida, t ex ”Biblioteksnyheter” och ”Index” måste man stänga det extra 
fönstret som har öppnats för att kunna komma tillbaka till den övriga webbplatsen.  
 
Den kontextuella navigationen består på alla webbsidor av röda länkar i kolumner och löpande 
text. De röda länkarna blir gröna när man för muspekaren över dem eller klickar på dem, men 
de förblir inte gröna så att man vet vilka länkar man besökt. Det hade varit bra ur 
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användbarhetssynpunkt. Genom valet av länkfärg annan än blå som blir violett eller röd då 
man klickat på länkarna följer man inte konventionen.  
 
På flera ställen och nivåer på webbplatsen använder man sig av kompletterande navigation där 
användaren kan göra sökningar via sökruta i databasbaserade listor av medier och 
aktivitetsprogram, vilket besparar användaren mödan att leta i listor. Den här funktionen tycker 
jag är webbplatsens styrka. Databaslistorna man kommer till är skapade av biblioteket och 
utgör inte någon del av katalogen. På hemsidan finns det däremot ingen sökruta för 
fritextsökning på webbplatsen. Man har istället en länk till vad man kallar ”Index” där man kan 
söka i webbplatsens innehåll i en lista i bokstavsordning. Jag anser att en sådan sökruta borde 
ha varit tillgänglig på hemsidan. Detta ”Index” över webbplatsens innehåll är ett exempel på 
kontextuell navigation. Vidare kan nog termen ”Index” som titel på länken vålla problem för 
användare för vilka betydelsen av index kanske inte är helt klar. Elaina Norlin säger att det är 
vanligt att bibliotekarier förväntar sig att användarna ska förstå de termer de använder, men att 
det för de flesta människor är som ett främmande språk.77 På barn- och ungdomssidan sker 
den lokala navigationen som sagt genom rutor i en skåpmetafor. Länkarna har blå text som 
inte byter färg. Den kontextuella navigationen består av röda länkar som blir grå vid klickning. 
Det finns ingen länk tillbaka till resten av webbplatsen, utan man måste stänga ner det öppnade 
fönstret. På webbsidan ”Folkbibliotek i Lund” på kommunens webbplats är länkarna också 
röda och blir grå vid klickning. De förblir sedan också grå. Det finns gott om länkar som leder 
tillbaka till Stadsbibliotekets webbplats. URL:erna visar tyvärr inte var man är på webbplatsen 
och visar faktiskt heller inte att man är på stadsbibliotekets webbplats. Det står bara 
folkbibliotek i adressen.  
 
Grafisk design 
Webbplatsen går i huvudsak i grönt och rött genom de gröna flikarna längst upp på 
webbsidorna och de röda länkarna. Det är så på nästan hela webbplatsen förutom barn- och 
ungdomssidan, webbsidan ”Folkbibliotek i Lund” som är en underliggande webbsida på 
webbplatsen för Lunds kommun, och webbsidan ”Biblioteksnyheter”. Alla öppnas i egna 
fönster och ser helt annorlunda ut layoutmässigt. Webbplatsen är därmed inte enhetlig. 
Webbplatsen är genom sina färger och bilder tämligen tilltalade. Det finns en hel del bilder på 
webbsidorna. De laddas ner successivt antingen uppifrån och ner eller först otydligt och sedan 
allt tydligare. De minneskrävande bilderna ger ibland tyvärr ganska lång nedladdningstid, vilket 
hade kunnat avhjälpas med möjligheten att välja en ren textversion. Webbplatsen är som sagt 
inte konsekvent utformad. Barn- och ungdomssidan och webbsidorna ”Biblioteksnyheter” och 
”Folkbiblioteken i Lund” saknar den globala navigationen, d.v.s. de gröna flikarna. Barn- och 
ungdomssidan, som tydligen är sponsrad, blir en verklig överraskning med humoristiska 
tecknade bilder av Christina Alvner (hon tecknar bl a för Kamratposten). Webbsidorna skiljer 
sig drastiskt från den övriga webbplatsen. Här använder man sig av en metafor i form av ett 
skåp som ska ses som ingången till en främmande värld. Bilderna är roliga och lockar till 
utforskande. Det finns två dörrar i skåpet. Den ena leder till barnsidan och den andra till 
ungdomssidan. Innanför vardera dörren finns alternativen i små rutor. Webbsidan 
”Biblioteksnyheter” har också en helt annan layout med ett horisontellt fotocollage från 
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biblioteksmiljö längst upp och bibliotekslogon i stor storlek på höger sida. Webbsidan 
”Folkbiblioteken i Lund” har navigationsdelar som hör till kommunens webbplats. 
 
Jag tycker att webbsidorna är utformade enligt de fyra principerna närhet, placering i rak linje, 
konsekvens och kontrast. Kontrast i en annan bemärkelse är kanske det som skulle betänkas 
mer vid val av färg för texten på flikarna i den globala navigationen. Jag tycker att ytorna på 
webbsidorna är utnyttjad på ett bra sätt och att det tydligt framgår vad som är informerande 
text och vad som utgör navigationselement. Möjligen skapar stjärnan ”Aktuellt” som finns på 
en del webbsidor, bl a på ”Lästips” och ”Program och Aktiviteter” en del problem. Den 
fungerar inte som länk och jag tycker nog att den stör mer än den förhöjer de webbsidor där 
den ingår layoutmässigt. Det finns en länk under stjärnan som leder till den aktuella 
informationen som avses. Jag tycker att den viktigaste informationen finns först på varje 
webbsida, så att det inte krävs att man rullar ner sidan för att se den. 
 
Den webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen 
Biblioteket märker att användarna nyttjar webbplatsen genom den statistik de får från en 
statistikmodul i webbplatsen. Där kan de se hur webbsidorna används och vad som intresserar 
användarna. Det som hittills är utlagt om Lund blev populärt direkt. Ämnesresursen om 
litteratur är också välbesökt liksom ämnesresursen om teckenspråk. Hittills har biblioteket inte 
lagt ut något som visat sig vara helt ointressant. Den webbansvariga tycker att det är svårt att 
säga på vilket sätt förändringar på webbplatsen påverkar besöksstatistiken på biblioteket 
eftersom de inte frågar folk varför de kommer till biblioteket. Hon säger emellertid att 
aktivitetsprogrammet som de lägger ut på webbplatsen kan påverka en del. De lade för ett tag 
sedan ut information om att de skulle börja med några bokcirklar på den skönlitterära 
avdelningen och att man kunde anmäla sig på nätet och det blev ett stort gensvar. De 
människorna kom ju dit på grund av det här, åtminstone delvis, för det fanns naturligtvis också 
information på biblioteket, men vi såg ju att det var många som anmälde sig. Det är också så 
anser den webbansvariga att eftersom användarna nu kan göra en del av rutinarbetet själva 
som omlån och beställningar, blir det mera tid över till att hjälpa dem med mera kvalificerade 
frågor. Detta skulle kunna vara en anledning till att besöken kan öka. Den webbansvariga 
tycker också att det är svårt att uttala sig om webbplatsens eventuella påverkan på 
utlåningsstatistiken. Biblioteket har i alla fall inte märkt någon nedgång i antalet utlån. Lunds 
bibliotek hör till de bibliotek som har mest utlån i hela Sverige och det har inte gått ned. Hon 
funderar på om inte möjligheten att beställa fjärrlån och lämna inköpsförslag på webben 
hemifrån borde kunna stimulera utlånen. Det den webbansvariga tror kan påverka 
besöksstatistik och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen är att öppettiderna 
ligger när folk vill ha dem. Biblioteket har precis ändrat öppettiderna för att anpassa dem efter 
användarnas behov och det medförde ökat antal besök. Hon tror även att antalet böcker kan 
spela in. Biblioteket blev ombyggt ett eller två år innan den senaste versionen av webbplatsen 
lades ut 2001. Den webbansvariga tror att ombyggnationen kan ha påverkat besöks- och 
utlåningsstatistiken under en längre period och därför överskuggar betydelsen av den nya 
versionen av webbplatsen. 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvariga säger att webbplatsen fungerar mycket bra, men att den skulle kunna 
fungera ännu bättre. De försökte redan från början tänka på att webbplatsen skulle fungera 
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bra för synskadade och lade därför in förstorings- och läsprogrammet. Efterhand har hon lärt 
sig mer om tillgänglighet, vilket har gjort att hon är medveten om lösningar som skulle ha gjorts 
på annat sätt. De har t ex några rullgardinsmenyer och PDF-filer, vilket inte är bra, enligt 
henne. Biblioteket har inga styr-och måldokument för webbplatsen. Målet är att göra 
bibliotekets utbud känt för folk och att låta dem göra så mycket som möjligt hemifrån, alltså 
även när biblioteket är stängt, vilket den webbansvariga tycker att man uppnått. Den 
webbansvariga tror att webbplatsen är betydelsefull för att öka bibliotekets popularitet hos 
allmänheten. Hon menar att det nog är lättare att finna webbplatsen av en slump än att råka 
hamna på biblioteket fysiskt av en slump. Om man t.ex. söker något via en sökmotor kan man 
förhoppningsvis få söksvar som kommer från biblioteket och därigenom förstå att det är en 
plats där det lönar sig att leta, och i förlängningen även gå dit. Hon tror att en innehållsrik 
webbplats kan väcka nyfikenhet och förväntningar som kanske får någon som tidigare inte 
varit där att gå till biblioteket. Den webbansvariga tror till och med att det kan vara på det 
sättet att någon inte förväntar sig att hitta biblioteket på Internet och blir positivt överraskad 
bara över detta enkla faktum. Kommer sedan användarna väl dit, gäller det att biblioteket har 
tillräckligt mycket bra och intressant att erbjuda. Webbplatsen är t ex ett mycket effektivt sätt 
att marknadsföra programverksamheten på. Den webbansvarigas menar att det fysiska 
biblioteket och det virtuella kompletterar varandra. 
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4.1.5 Norrköping 

 

 
 
Norrköpings stadsbiblioteks webbplats studerades den 4 april och intervjun gjordes den 1 
april. Den är självständig och präglas av en medvetenhet om webbplatsens betydelse för 
intrycket av biblioteket. Den är som ett smörgåsbord som lockar till utforskande. 
Webbplatsen ger ett fräscht intryck med en mörkblå färg på sidhuvud och vänster sida. Överst 
i sidhuvudet finns bibliotekets namn i vit text. Horisontellt därunder och även längs den vänstra 
sidan återfinns den globala navigationen som ger en överblick över webbplatsens 
underliggande webbsidor. I mitten finns själva innehållssidan. Det finns mycket att utforska på 
webbplatsen och den ger ett lättsamt intryck med en hel del bilder. Lekfullheten verkar ha 
funnits på bibliotekets webbplats redan 1996 när Brümmer och Åstrand tittade på den. De 
skrev att bland annat Norrköpings Stadsbiblioteks www-sidor gjorde dem förvånade. "Hi 
folks.. I'm Conny, the boss. I'm beginning to get old. Over forty, for God sake." Det var 
bibliotekets chef, med bild och allt, som talade och som dessutom berättade om sina 
fritidsintressen och bad användaren att bjuda honom på middag. Brümmer och Åstrand 
refererade också till Ola Gustavsson, som var ADB-ansvarig vid stadsbiblioteket och som 
uttalade sig om Internet i Biblioteksbladet: "Märkvärdigt är det, visst, användbart, och oerhört 
stort, men inte okontrollerbart. Ett nytt medium, på gott och ont. Och mest på kul." Brümmer 
och Åstrands åsikt var att biblioteket inte tycktes ta de egna webbsidorna på särskilt stort 
allvar.78 Idag verkar Norrköpings stadsbibliotek vara ett av de populäraste i Sverige med runt 
5000 besökare varje dag. Jag undrar om orsaken till det ligger i just lekfullheten? 
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Utveckling av webbplatsen 
Webbplatsen, så som den är utformad nu skapades sommaren 2003 inför bokmässan i 
Göteborg. Den hade föregångare innan det sedan 1995. Tidigare var den bara HTML-kodad, 
men nu är webbplatsen mer dynamisk. Den webbansvarige har studerat lite design på 
högskola, men är huvudsakligen självlärd. Han läser hemma minst två timmar per dag om 
webbdesign, psykologi och hur folk tänker. Därigenom får han största delen av sin 
vidareutbildning. Den webbansvarige lägger ner minst fyra timmar per dag på förändring och 
aktualisering av webbplatsen så att sju till tjugo olika webbsidor ändras varje dag. Det finns 
även möjlighet för bibliotekarierna att själva fylla i bl a databaser och att presentera 
sökfunktioner på webbplatsen. Alla i huset kan skriva t ex nyheter som är intressanta för 
allmänheten direkt på första sidan. Biblioteket kan styra utformningen av webbplatsen helt och 
gör allt utan att anlita någon utifrån. Den webbansvarige har skapat webbplatsen med 
besökaren i åtanke och menar att biblioteket inte bara är katalogen. Han är medveten om att 
det främst är studenter och elever som besöker webbplatsen. Eftersom de är vana vid en bra 
design med musik, bilder och video konstruerar biblioteket sina webbsidor på det sättet. 
Webbplatsen är utformad som en dagstidnings webbplats. Den öppnas ungefär 600 gånger 
per dag utanför bibliotekshuset och bibliotekskatalogen ungefär 300 gånger per dag. Det 
innebär att hälften öppnar webbplatsen för att söka böcker och hälften öppnar webbplatsen 
för att göra något annat. Den webbansvarige vill lyfta fram att biblioteket inte bara ett magasin 
för böcker, ett heligt hus där det ska vara tyst, utan brukar jämföra biblioteket med en 
tågstation. På tågstationen passerar tågen och på biblioteket passerar tankarna. 
 
Webbplatsens användare 
De målgrupper man tänkt nå med sin webbplats är alla typer av användare, men främst 
studenter, elever och barn. Man har mest fått positiva reaktioner från användare när det gäller 
webbplatsen, men också negativa. Den webbansvarige tar till sig av kritiken och gör ibland 
vissa ändringar. En användare föreslog t ex att dagstidningarna skulle sorteras efter både län 
och titel och så blev det. Annars gäller den mesta kritiken bibliotekskatalogen. 
 
Webbplatsens innehåll 
Den webbansvarige väljer innehållet på webbplatsen utifrån vad som verkar intressera 
användarna. Webbplatsen har flera olika räknare som räknar hur, när och varifrån man 
besöker bibliotekets webbplats. Han följer vilka sidor som öppnas och menar att en webbsida 
är godkänd om den öppnas 20 gånger per dag utanför huset. Om den öppnas mindre än 20 
gånger måste man fråga sig varför det är så, anser han. Om en sida inte verkar vara intressant 
ändrar han innehåll, plats eller namn på den eller tar bort den. Han säger att många bibliotek 
har webbsidor med mycket text och att de på Norrköpings bibliotek också har webbsidor 
med långa texter t ex om bibliotekets historia. Men när han skapar en webbsida har han hela 
tiden i åtanke att man inte ska behöva rulla ner webbsidan för att kunna läsa hela texten. Det 
behövs inte mer text. Folk har inte tid att läsa mycket text, tror han. Han säger också att 
många bibliotek har beskrivande texter om vad biblioteket är och menar att man inte behöver 
förklara vad ett bibliotek är. Han säger även att många bibliotekarier är förtjusta i länklistor 
och har sådana på sina webbplatser, också Norrköpings bibliotek, men menar att länklistor 
egentligen har spelat ut sin roll idag. De var aktuella för tio år sedan, men behövs inte idag när 
det finns många avancerade sökmotorer. För att undersöka vad användarna önskar när det 
gäller webbplatsens innehåll gör biblioteket förundersökningar. De frågar folk vad de tycker i 
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enkäter både i pappersform och på webbplatsen. Den webbansvarige anser dock att det 
bästa är när folk själva skickar sina synpunkter. 
 
På hemsidan presenteras i de blå delarna länkar till praktisk information och på innehållsidan 
information om och länkar till både information av praktisk art om bibliotekets service, 
öppettider, kontaktinformation och information om var biblioteket finns och sådant som kan 
anses vara underhållning. Överst på innehållssidan, under det blå sidhuvudet, finns en sökruta 
för att söka direkt i katalogen. Denna möjlighet tror jag är mycket bra för att öka 
tillgängligheten till katalogen. Hemsidan presenterar på innehållssidan också nyheter och 
bibliotekets aktivitetsprogram. Ett trevligt inslag är dagens fråga där en biblioteksbesökare får 
ståta med bild och uttala sig om biblioteket och dess tjänster. Något som jag tror kan påverka 
läslusten är Månadens bok, d.v.s. ett boktips, där man kan klicka på bokomslaget och sedan 
läsa vad en bibliotekarie säger om boken. Detta kan också ses som en liten videosnutt. Jag 
fick tyvärr inte videoinspelningen att fungera, men för de som får till det kan det säkert vara 
trevligt. Webbplatsen innehåller alltså information som uppdateras regelbundet. Jag tycker att 
hemsidan innehåller nästan alla Yuwu Songs förslag på vad som bör finnas med på bibliotekets 
hemsida som titel, en översikt över webbplatsens innehåll, datumet då webbplatsen skapades, 
kontaktinformation, copyrightinformation och en länk till en ren textversion av webbplatsen. 
Det jag inte kan finna är bibliotekets logo och datum för senaste ändring av respektive 
webbsida.  
 
Utöver katalogen ger också själva webbplatsen användaren möjlighet att interagera. Man kan 
bl a delta i tävlingar, besvara månadens fråga och prenumerera på nyhetsbrev liksom skicka e-
mail till bibliotekschefen och ställa frågor till personalen. Det finns inte mycket information på 
engelska, men lånereglerna finns översatta. Dessa finns under länken ”Låneregler” på 
navigationsfältet, vilket kan vara svårt att återfinna för icke svenskspråkiga. Jag tycker att det 
borde ha funnits en länk ”Information in English” på hemsidan, gärna direkt under 
navigationsfältet. I bildarkivet kan man se bilder från Norrköping som man även kan få låna i 
elektronisk form. Man erbjuder sig också att hjälpa till och ta bilder till specialarbeten, projekt 
eller studiecirklar om Norrköping och att sedan presentera detta på Internet! Webbplatsen 
innehåller även en lokal samling med informationskällor om Norrköping med omnejd. På 
webbsidan för barn och ung kan man delta i tävlingar och läsa både bibliotekariens och 
barnens egna boktips. Det finns också en topplista baserad på 4:ornas favoriter hösten 2003. 
Bibliotekariens boktips är ordnade efter åldersgrupper och bilder av böckernas framsidor. Det 
finns här också praktisk information om bl a klassbesök och sagostunder. Äldre personer och 
personer med funktionshinder har också beaktats vid utformandet av webbplatsen så att det 
finns möjlighet att välja större textstorlek och byta bakgrundsfärg till beige eller gul istället för 
ljusgrått som är standardfärgen. Man kan även lyssna på fakta om biblioteket liksom kuriosa, 
som t ex hur en genuin Norrköpingsbo talar. Det finns en webbsida om släktforskning och man 
kan se foton från olika kvarter i gamla Norrköping. Längst ner på varje webbsida finns 
information om kontaktmöjligheter till både biblioteket och webbmaster, och möjlighet att göra 
sidan till en favorit. Där hade även gärna datum för senaste uppdatering av webbsidan fått 
finnas med. Man kan också se hur många användare som varit inne på sidan tidigare.  
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Webbplatsens utformning 
Den webbansvarige utformade nuvarande webbplats utifrån tanken att man ska kunna nå alla 
webbsidor med max två klickningar, d.v.s. att man ska kunna nå en uppgift genom två länkar. 
Det är också viktigt att man är tydlig så att det t ex inte står media om man söker en CD. 
Länkars placering måste vara tydlig och det måste vara lätt att förstå vad som är en länk. På 
sistone har han börjat använda länkar som inte är understrukna eftersom han tycker att det är 
snyggare än understruken text. Han ser dock till att länkarna ändrar färg om man drar musen 
över dem, t ex så att de blir röda. Biblioteket har inte gjort några användarundersökningar 
inför den nuvarande webbplatsens utformning. 
 
Organisationssystem 
Jag skulle vilja säga att webbplatsens organisationsschema till stor del är uppgiftsbaserat. Det 
grundar sig på de uppgifter som användarna förmodas vilja utföra som t ex använda katalogen, 
kontakta bibliotekets personal och söka information. Jag tycker dock att organisationsschemat 
skulle ha kunnat stramas upp något så att huvudgrupperna blir tydligare. På hemsidan blandas 
nu länkar till bl a mediatyper, avdelningar, boktips och bokmarknader. Webbplatsens 
organisationsstruktur blir därmed också något ostrukturerad. På hemsidan finns det t ex länkar 
till både ”Särskilda tjänster” och ”Digitala tjänster” samtidigt som alla typer av tjänster 
presenteras under länken ”Om biblioteket”. Jag förstår syftet med att lyfta fram bl a de digitala 
tjänsterna, men tycker samtidigt att det blir lite förvirrande. Kanske man skulle kunna ha en 
länk ”Våra tjänster” på hemsidan och under den presentera de olika grupperna av tjänster som 
man tillhandahåller. 
 
Den webbansvarige har bemödat sig om att göra webbplatsens hierarki grund för att 
underlätta för användarna. De ska finna vad de söker med max två klickningar. Det finns 
därmed tre nivåer i hierarkin. De flesta möjligheterna på webbplatsen presenteras redan på 
hemsidan. Tanken med detta är god. Användarnas behov ska ju alltid komma först. Jakob 
Nielsen rekommenderar dock att man inte ska lägga alla valmöjligheter redan på hemsidan och 
satsa stor del av utrymmet på den åt länkar som skulle kunna läggas längre ner i hierarkin.79 
Jag tror att webbplatsen skulle må bra av att struktureras en aning mer. Kanske på liknande 
sätt som användes vid skapandet av collegebibliotekets webbplats som omtalades ovan under 
rubriken ”Organisationsstruktur” så att den information som finns på webbplatsen grupperas i 
ett antal huvudgrupper, men att man också har en del direktlänkar redan på hemsidan. Då blir 
det lättare att överblicka innehållet på webbplatsen. 
 
Navigationssystem 
Webbplatsen har både global navigation, lokal navigation och kontextuell navigation. Den 
globala navigationen består av ett horisontellt navigationsfält under bibliotekets namn och en 
vertikal navigationsmeny längs den vänstra sidan. Den lokala navigationen består av olika 
menyer. Den kontextuella navigationen utgörs av länkar i löpande text som antingen är 
understrukna eller förekommer i form av färgade rutor. De flesta länkar är blå, men det finns 
också svarta och röda. Länkarna följer inte konventionen om att de ska vara blå när de inte är 
klickade på och violetta eller röda när de är klickade på. Den webbansvarige har även använt 

                                                 
79 Nielsen 2000, s. 203. 
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sig av ett kompletterande navigationssystem i form av sökrutor. Man kan bl a söka information 
på webbplatsen, på webben, bibliotekets personallista och i bildarkivet. 
 
Alternativen i navigationsfältet är ”Öppna katalogen”, ”Ditt konto”, ”Fråga oss”, ”Digitala 
tjänster”, ”Låneregler”, ”Öppet/ adress”, ”Om biblioteket” och ”HEM”. Alternativen med 
Öppna katalogen och Ditt konto leder båda till bibliotekets katalog. Skillnaden är att Ditt 
konto också ger användaren hjälpinformation på vägen. Länken finns främst med för att det 
ska vara enkelt för användaren att återfinna information om de egna lånen, reservationerna 
m.m. Den webbansvarige säger att det viktigaste på webbplatsen för användaren är att kunna 
nå de egna lånen och att man ska kunna nå dem från alla webbsidor på webbplatsen. En 
möjlig lösning för att enbart kunna ha en länk skulle kunna vara att beskriva kortfattat vad 
länken ”Öppna katalogen” innebär, t ex söka en bok, reservera och låna om. Länken HEM, 
som finns med i navigationsfältet, gör att användaren alltid kan hitta tillbaka till hemsidan. Ett 
komplement, eller alternativ om man så vill, är att man lägger en länk till hemsidan i 
organisationens logo, vilket Steve Krug rekommenderar. Det är en lösning som blir allt 
vanligare.80 På Norrköpings stadsbiblioteks webbplats finns dock ingen logo, varför det inte 
går att använda här. Länken HEM ska enligt Jakob Nielsen inte finnas på hemsidan för att 
tydliggöra att det är på hemsidan man befinner sig. Nielsen säger att inte heller bibliotekets 
logo ska vara klickbar på hemsidan av samma anledning.81  
 
Den globala menyn på vänster sida av hemsidan länkar till ”CD-musik”, ”Video”, ”Talböcker”, 
”Tidskrifter”, ”Dagstidningar”, ”Datorer – Program”, ”Databaser”, ”Länklistor”, ”E-böcker”, 
”Hitta rätt hylla”, ”Avdelningar”, ”Särskilda tjänster”, ”Lokala samlingar”, ”Boktips”, 
”Bildarkiv”, ”Barn och ung”, ”Bokmarknad”, ”Filialer” och ”Textversion”. Jag förmodar att 
tanken med denna ordning är att lyfta fram bibliotekets medier och jag förstår denna tanke. 
Den webbansvarige talade också om att 20% av utlåningen utgörs av CD-medier. Men med 
hänvisning till Jakob Nielsen som säger att man bör gruppera objekt som hör ihop i 
navigationsdelarna82 skulle jag vilja ge några förslag. Till att börja med skulle jag vilja föra 
alternativet Textversion till navigationsfältet för att underlätta återfinnandet av denna för 
personer som har långsam uppkoppling med tanke på att det finns relativt mycket bilder på 
webbplatsen. Likaså skulle jag vilja föra upp ”Särskilda tjänster” till navigationsfältet och 
eventuellt lägga den under en flik ”Alla våra tjänster”. Därutöver tycker jag att övriga länkar i 
menyn skulle kunna grupperas. Ett alternativ till gruppering vore att sätta länkarna i 
bokstavsordning, men jag tror att det blir tydligare med grupper.  
 
Några kommentarer om de underliggande webbsidorna som man kommer till via 
navigationsfältet och den vänstra menyn. Vissa lokala menyer som leder till en tredje nivå i 
webbplatsen är tämligen omfattande, t ex ”Våra tjänster”. Dessa skulle kunna grupperas eller 
stå i bokstavsordning. På vissa av de underliggande webbsidorna skiljer sig menyalternativet 
till vänster från hur det ser ut på hemsidan; alla alternativ finns inte med hela tiden. Det är bättre 
om det är konsekvent gjort genom hela webbplatsen för att underlätta navigering. Det går på 
webbplatsen inte att sluta sig till var man befinner sig på för webbsida utifrån dess URL då 
webbadressen hela tiden är densamma oavsett var man befinner sig. 

                                                 
80 Krug 2000, s. 66. 
81 Nielsen & Tahir 2002, s. 19. 
82 Nielsen & Tahir 2002, s. 19.  
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Grafisk design 
Här tycker jag att en stor del av webbplatsens styrka ligger. Den ger ett inspirerande intryck. 
Det är roligt att titta på webbsidorna med sina fräscha färger och trevliga bilder! Nackdelen är 
förstås nedladdningstiden. Det finns dock som sagt möjlighet att välja textversion och bilderna 
laddas ner sist, så man vet vilken information man håller på att ladda ner. Jag tycker att man 
förstår nästan varje webbsida på en gång och att webbplatsen har ett tämligen konsekvent 
utseende på alla webbsidor med det mörkblå sidhuvudet och vänstra sida och innehållet på 
resten av webbsidan. Enligt min mening har den webbansvarige utnyttjat de fyra principerna 
för hur en webbsida bör designas för att få effektiv visuell organisation, d.v.s. närhet, placering 
i rak linje, konsekvens och kontrast. Ytorna på webbsidorna är utnyttjade på ett bra sätt och 
det är tydligt vad som hör till vad när det gäller bl a informerande text och 
navigationsmöjligheter. Jag tycker att hemsidan är utformad så att den viktigaste informationen 
på webbplatsen kan återfinnas på den del av sidan som visas utan att man måste rulla sig ner. 
Vad man möjligen skulle kunna invända mot är hur texten i själva innehållet inte ligger i linje 
horisontellt sett. De två eller tre kolumnerna är mer eller mindre fristående från varandra. En 
del skulle nog säga att webbsidorna innehåller för många detaljer så att de inte blir 
överblickbara, och till viss del kan det stämma, men samtidigt förmedlar de en sådan entusiasm 
över vad biblioteket kan erbjuda och vara, att helhetsintrycket blir positivt. 
 
Den webbansvariges tankar om biblioteket och webbplatsen 
Den webbansvarige tror att förändringar på webbplatsen påverkar besöksstatistiken på 
biblioteket positivt och utlåningen i hög grad, särskilt omlåningen. Studenter använder ofta 
webbplatsen för det. Det viktigaste är att användarna kan nå sina lån via hemsidan. Den 
webbansvarige säger att biblioteket har som mål att göra personlig anpassning av 
webbplatsen. Man får göra personliga inställningar på hemsidan så att man på sin hemsida t ex 
får information om nya böcker i astronomi om man är intresserad av det. Den webbansvarige 
har svårt att säga vilka faktorer som kan påverka besöksstatistik och utlåningsstatistik på 
biblioteket utöver webbplatsen, men i en artikel i Dagens Nyheter angavs öppettiderna; tretton 
timmar varje vardag, tolv timmar varje helg, hundratalet datorer att leka med och jobba på och 
en öppen atmosfär på biblioteket som skäl till att biblioteket är så populärt.83 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvarige tycker att webbplatsen fungerar mycket bättre nu än tidigare och att en 
webbplats måste utvecklas varje dag. Biblioteket har inga styr-och måldokument för 
webbplatsen, men målet är att öka antalet besökare. Om antalet besökare ökar på 
webbplatsen, ökar det samtidigt på biblioteket, tror den webbansvarige och påpekar att 
verkliga och virtuella bibliotek just nu är åtskilda, men att den skillnaden så småningom 
kommer att försvinna. Idag räknas bara besökare och utlån på biblioteket, men det är också 
viktigt att räkna antalet virtuella besökare. Webbplatsens främsta uppgift är att öka lusten till 
läsning. För att uppnå detta har den webbansvarige utformat webbplatsen med roliga 
funktioner. De var först i Sverige med video-boktips. Man kan klicka på omslaget på en bok 
och se och lyssna på boktipset.  

                                                 
83 Croneman 2002.  
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Den webbansvarige anser att de bara nått målen till viss del. Han har höga ambitioner och vill 
uppnå mycket mer än han redan har gjort. Han ser på webbplatsen som den viktigaste vägen 
till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten och säger att man behöver lite kunskap och 
mycket fantasi. Det hänger inte på programvaran. IT-avdelningen på Norrköpings bibliotek 
frågar sig vad de kan göra för att inte bara nostalgiker en dag ska komma till biblioteket. Man 
är mycket medveten om att webbplatsen är en möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet 
hos allmänheten. Därför finns mycket på webbplatsen som en del kanske skulle kalla lättviktigt 
som t ex ”Testa din kärlekschans”, men det verkar fungera eftersom människor använder sig 
av webbplatsen. 
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4.1.6 Stockholm 

 

 
 
Jag besökte Stockholms stadsbiblioteks webbplats den 9 april och intervjun gjordes den 14 
april. Det är en självständig webbplats som ger ett sobert intryck med skiftande grå färg i 
sidhuvudet. Där finns logon för Stockholms stad, bibliotekets namn samt navigationselement. 
Det är genomgående för hela webbplatsen och ger därför ett enhetligt intryck. Webbplatsen 
har bara några enstaka bilder. Under sidhuvudet finns innehållssidan med information och 
direktlänkar. Webbplatsen präglas av ordning och ser intressant ut. Det finns mycket att 
utforska här.  
 
Utveckling av webbplatsen 
Webbplatsen för Stockholms stadsbibliotek konstruerades under 2001-2002 och öppnades i 
december 2002. Den webbansvariga, som arbetar på marknadsavdelningen och har 
erfarenhet av att skapa webbplatser sedan tidigare, samarbetade med en grupp bibliotekarier, 
som har kunskaper om användargränssnitt, databaser och informationshämtning på Internet, 
och planerade strukturkartor för hur de ville ha webbplatsen. De gjorde det utifrån tanken att 
webbplatsen ska vara användarvänlig, men beaktade också perspektiven kund, målgrupp och 
mål. Sedan hade de hjälp av IT-utvecklare och programmerare som programmerade efter 
strukturkartorna. Webbplatsen är uppbyggd med ett administrationsverktyg. Man valde att 
göra vissa specialanpassningar av grundversionen av administrationsverktyget, bl a för att 
förbättra tillgängligheten, vilket har fått till följd att det varit svårt att uppdatera webbplatsen. 
Biblioteket har också bara en licens på administrationsverktyget, vilket innebär att de måste 
samla allt som deras organisation har att erbjuda under samma tak. Information vänd till olika 
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målgrupper måste följaktligen trängas ihop på samma webbsidor. För att kunna särskilja 
information vänd till olika målgrupper och göra webbplatsen tydligare, lägga in frisöksfält, 
tabuleringar och talsyntes håller man för tillfället på med att planera för en helt ny webbplats. 
 
Nuvarande webbplats och det administrationsverktyg man har gör det möjligt för olika 
webbredaktörer att ansvara för var sitt område på webbplatsen. Det är gjort på detta sätt 
eftersom det är så omfattande mängder information som ska läggas in. Man har för närvarande 
90 webbredaktörer och marknadsavdelningen håller i utbildningen av dessa. Det finns en hel 
del tjänster som är tvärgående för alla bibliotek inom webbplatsen bl a en evenemangsdatabas. 
Under 2003 hade biblioteken sammanlagt ungefär 5200 program och eftersom det är en 
omöjlighet att sammanställa programmen manuellt och upprätthålla någon form av affisch har 
de gjort på det sättet att webbredaktörerna lägger in information om sina egna program. 
Sedan kan man hämta information om evenemangen ur databasen. Webbplatsen innehåller 
även delar som är specifika för varje lokalt bibliotek. Den webbansvariga tror att alla 
inblandade sammanlagt lägger ner ungefär 300 timmar i månaden på förändring och 
aktualisering av webbplatsen. Biblioteket styr helt och hållet över innehållet på webbplatsen 
och kan ändra det precis som de vill, men kan på grund av låsningen till 
administrationsverktyget inte ändra layouten mer än genom små justeringar. Alla bilder, färger 
och navigeringsfält är förutbestämda. De kan t ex inte göra förändringar i navigeringssystemet 
eller välja ett annat gränssnitt, men kan göra ändringar i texter och ord i navigeringsfälten.  
 
Webbplatsens användare 
Den webbansvariga vill nå alla målgrupper med webbplatsen, både allmänhet och personal på 
skolor och bibliotek även om webben är lämpligare för vissa målgrupper än andra. Biblioteket 
har fått mycket positiva omdömen från användare om webbplatsen. Det har man dels fått 
spontant från användare, men man har också sedan drygt sex månader hållit på med en 
användarundersökning. Det är närmare 3000 frivilliga användare med olika mycket vana vid 
att surfa som deltar i en användarpanel och besvarar frågor om bl a grafik, struktur, 
information, användarvänlighet, förväntningar, hur man har hittat på nätet och om man har hittat 
det man söker. Webbplatsen har fått bra betyg från användarna bl a om katalogfunktionerna, 
men man har även fått en del kritik för att det har varit svårt att hitta viss information på den 
omfattande webbplatsen, men ändå i mindre grad än personalen själv tycker vore befogat. 
Den webbansvariga säger att man emellertid måste vara medveten om att användarna inte 
kommer att var nöjda med en webbplats som ser likadan ut i all evinnerlighet, så den måste 
utvecklas.  
 
Webbplatsens innehåll 
Från början var det en referensgrupp med intresserad personal som hade relevant kunskap för 
uppbyggnaden av en webbplats som var med och bestämde vilken information som skulle 
läggas in. Den webbansvariga säger att de valt innehållet på webbplatsen med tanke på de mål 
de har satt upp med sin webbplats. Webbplatsen ska bl a ge relevant, tillförlitlig information, 
informera och marknadsföra aktiviteter samt nyheter. Webbplatsen ska också genom sin 
information minska telefon och e-mailförfrågningar. För att undersöka vad användarna önskar 
när det gäller webbplatsens innehåll gjorde biblioteket undersökningar bland publiken på 
biblioteken och i viss grad med folk på ute på stan. Man frågade bl a om de skulle gå in på ett 
biblioteks webbplats och satt även med och frågade vad personerna tyckte då de var inne på 



 51 

webbplatsen. Webbplatsen är också utrustad med ett statistikverktyg så att man exakt kan se 
antalet besök, hur användarna har hoppat mellan sidor och vad webbplatsen har för 
besöksfrekvens på olika webbsidor. 
 
På hemsidan finns, i det grå sidhuvudet, länkar till praktisk information och på innehållssidan 
nedanför finns bl a också länkar till praktisk information som information om delbiblioteken, 
kontaktmöjligheter, öppettider, nyheter och blandad övrig information som gäller alla bibliotek. 
Olika färger har till viss del använts för att särskilja olika rubriker, som även är länkar och som 
ska locka till utforskande, förmodar jag. Det finns också möjlighet att få information på 
engelska. Där kan man bl a läsa om bibliotekens service och informationskällor. Det finns även 
möjlighet att välja större textstorlek för den som har behov av det. Den funktionen följer med 
tills man väljer bort den. Jag tycker att hemsidan innehåller nästan alla Yuwu Songs förslag på 
vad som bör finnas med på bibliotekets hemsida som titel, bibliotekets logo (om man räknar 
Stockholms stads logo), översikt över webbplatsens innehåll och kontaktinformation. Det jag 
inte kan finna är datumet då webbplatsen skapades, copyrightinformation, datum för senaste 
ändring av respektive webbsida eller en länk till en ren textversion av webbplatsen.  
 
Stockholms stadsbiblioteks webbplats innehåller mycket information. All information är 
relevant för användarna och rör praktisk information om bl a de olika biblioteken, lån och 
aktiviteter på biblioteken. Det verkar inte finnas någon typ av information som ändras 
regelbundet. Under länken ”Våra bibliotek, öppettider, tel nr mm” finns en översikt över var 
biblioteken finns utifrån tunnelbanesystemet samt öppettider och kontaktmöjligheter. Tydligen 
utgår man ifrån att de flesta användare tar sig till biblioteken via tunnelbana. Jag har inte hittat 
någon möjlighet att välja ren textversion av hela webbplatsen, bara för webbsidan ”Våra 
bibliotek, öppettider, tel nr mm” där man kan byta ut tunnelbanekartan mot enbart text. Jag 
förmodar att skälet till detta är att webbplatsen ändå nästan bara består av text. Det finns olika 
uppgifter om antalet bibliotek på hemsidan och på webbsidan som man kommer till om man 
klickar på länken ”Om Stockholms stadsbibliotek”. Enligt hemsidan är det 43 och enligt 
webbsidan är det 42.  
 
Länkarna i navigationsfältet är ”Om Stockholms stadsbibliotek”, ”Tjänster”, ”Evenemang”, 
”Länksamling”, ”Tillgänglighet”, ”Låneregler”, ”Länsbiblioteket” och ”Kontakt”. På webbsidan 
”Om Stockholms stadsbibliotek” finns blandad information om de olika biblioteken, vilken 
service som erbjuds, projekt på gång och EU-information. ”Tjänster” presenterar servicen i 
mer detalj, ”Evenemang” ger möjlighet att söka i en databas efter ett lämpligt evenemang. 
”Länksamling” ger information om att söka information på Internet och en länklista över olika 
organisationer och institutioner. Genom webbsidan ”Tillgänglighet” kommer man till en guide, 
som Kulturförvaltningen står bakom, om tillgänglighet till bl a bibliotek för funktionshindrade. 
På webbsidan ”Tillgänglighet” får man också veta att en användarundersökning av 
webbplatsen pågår. ”Länsbiblioteket” är en länk som uppenbarligen är till för bibliotekets egen 
personal, ett problem som den webbansvariga är medveten om. Det finns också information 
för allmänheten. En lösning hade varit att lägga den först och personalens information längre 
ner i hierarkin. ”Kontakt” ger möjlighet till kontaktinformation gällande både centrala enheter 
och bibliotek. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på både biblioteket och 
webbplatsen. Här kan man också lämna inköpsförslag, vilket görs via katalogen som man 
länkas vidare till. Länken ”Användarpanel” under ”Kontakt” ger information om en frivillig 
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användarpanel som man kan anmäla sig till och som ska behandla webbplatsens användbarhet, 
funktioner, navigering och tillgänglighet. Tyvärr är just denna webbsida lite inaktuell eftersom 
man skulle anmäla sig hösten 2003.  
 
En bild av Ture Sventon pryder webbsidan för barn. På barnsidan har barn tillgång till 
barnkatalogen och boktips. Barn har själva fått ge boktips som dessutom är uppdelade på 
genre för tydlighetens skull. Det finns även praktisk information här för föräldrar och om ett 
skrivarläger som anordnas i sommar. Jag tycker att webbsidan gärna hade fått vara lite gladare 
så att den hade blivit mera lockande att undersöka. På webbplatsen finns naturligtvis också 
bibliotekskatalogen tillgänglig liksom digitala tjänster som presenteras under länken ”Virtuella 
biblioteket”. Hit räknas bl a databaser, fjärrlån, fråga biblioteket m.m. De digitala tjänsterna 
ger webbplatsen möjlighet till interaktivitet. Namnet på länken ”Virtuella biblioteket” kanske 
inte är helt lyckad ur användbarhetssynpunkt, eftersom en del användare kanske inte har en 
aning om vad som avses med det. Det finns tyvärr inget boktips för vuxna, vilket jag tycker är 
synd. Det finns en topplista för mest utlånade titlar rörande vuxenlitteratur, men jag tycker att 
boktips inte vore fel för att lyfta fram mindre kända titlar. Längst ner på varje webbsida finns 
den webbsideansvariges e-mailadress. Annan information som borde vara med där är datum 
då webbsidan senast uppdaterades. 
 
Webbplatsens utformning 
Den webbansvariga säger att man vid utformandet av nuvarande webbplats tänkte på att 
anpassa navigeringsmöjligheterna efter användarnas förmodade frågor och behov. Man 
försökte också få användargränssnittet så enkelt och tydligt som möjligt. Biblioteket utgick från 
de gjorda undersökningarna och den information man ville ha med.  
 
Organisationssystem 
Webbplatsens struktur verkar genomtänkt. Den har en ganska djup hierarkisk struktur där det 
finns många webbsidor på ”mellannivå” som förklarar och förtydligar strukturen och vilka 
presenterar ytterligare valmöjligheter. Jag hittade ända upp till sex nivåer i hierarkin, bl a när 
jag sökte kontaktinformation på ett av delbiblioteken via länken ”Kontakt” i navigationsfältet 
som bl a leder till en webbsida där man får veta att ens synpunkter är viktiga för biblioteket. 
Den djupa hierarkin är nog nödvändig eftersom webbplatsen innehåller mycket information. I 
den vänstra menyn kan man sedan välja mellan olika typer av meddelanden man kan skicka. 
Även denna webbplats verkar ha ett organisationsschema som är uppgiftsbaserat. Fokus ligger 
på användarens aktiviteter. Organisationsstrukturen är logisk och lätt att förstå.  
 
Navigationssystem 
Webbplatsen har global, lokal och kontextuell navigation. Den globala navigationen består av 
ett navigationsfält under bibliotekslogon, tre direktlänkar till höger om logon och tre 
direktlänkar under navigationsfältet. Webbplatsens lokala navigation är på varje webbsida 
utformad som en meny på vänster sida. Den kontextuella uppenbarar sig som länkar i löpande 
text. Vid vissa av alternativen i den lokala menyn finns små pilar som indikerar att det finns 
underrubriker. Klickar man på en sådan blir den klickade länken fetmarkerad och 
underrubrikerna blir synliga. Funktionen av dessa pilar är inte helt tydlig, vilket den 
webbansvariga är medveten om. På underliggande webbsidor finns även flernivålänkar som 
tydliggör för användaren var denne befinner sig för tillfället och gör det lättare att gå tillbaka. 
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De kontextuella länkarna som finns i löpande text urskiljs från övrig text genom att 
huvudsakligen vara blå, men de är inte understrukna. Länkarna byter inte färg vid klickning. 
De följer därmed inte konventionen om att de ska var blå när de inte är klickade på och 
violetta eller röda när de är klickade på. På webbplatsen finns kompletterande navigation i 
form av sökruta på bl a webbsidan om evenemang. Det finns tyvärr ingen sökruta för sökning 
på hela webbplatsen, vilket nog hade kunnat underlätta för användarna med tanke på 
webbplatsens storlek. 
 
Länkarna på navigationsfältet är som sagt ”Om Stockholms stadsbibliotek”, ”Tjänster”, 
”Evenemang”, ”Länksamling”, ”Tillgänglighet”, ”Låneregler”, ”Länsbiblioteket” och ”Kontakt”. 
Däremot finns ingen länk ”HOME” i navigationsfältet som skulle ha kunnat underlätta för 
användare att komma tillbaka till hemsidan. Man har istället använt sig av denna funktion i 
bibliotekets logo. Logon är också klickbar på hemsidan, vilket Jakob Nielsen inte 
rekommenderar. Användarna kan bli osäkra på om hemsidan har förändrats på något sätt.84 
De tre direktlänkarna i övre högra hörnet är ”Vad är Katalogen?”, ”Våra bibliotek, öppettider, 
tel nr mm” och ”Virtuella biblioteket”. De tre direktlänkarna under navigationsfältet är ”Omlån, 
sök mm i katalogen”, ”För barn” och ”EU-info”. Både ”Vad är katalogen?” och ”Omlån, sök 
mm i katalogen” leder till katalogen, som jag förmodar är gemensam för alla delbibliotek. 
Skillnaden mellan dessa två länkar är att den förra även ger en förklarande text om vad man 
kan göra i katalogen.  
 
Det märks att man har utformat navigationen med användbarhet i åtanke. Direktlänkarna 
vittnar om detta. Dessa är antagligen utvalda som direktlänkar för att minska antalet 
klickningar till intressant information. Användandet av flernivålänkar, som återfinns under 
webbsidans titel, gör att användaren lätt kan se var han befinner sig i webbplatsens hierarkiska 
struktur. Den länk i navigationsfältet som är vald och på vars webbsida man befinner sig är 
fetmarkerad för att öka tydligheten i navigationen. Däremot kan man inte utifrån webbsidans 
URL utläsa var man befinner sig, något som kanske vore bra även om man knappast kan 
missta sig på vilken webbplats och vilken webbsida man befinner sig. 
 
Grafisk design 
Den grå skiftande färgen i sidhuvudet blir på webbplatsen inte tråkig, utan ger den ett riktigt 
snyggt utseende som också är konsekvent. Jag tycker att hemsidan är utformad enligt Jakob 
Nielsens råd att den viktigaste informationen på hemsidan ska återfinnas på den del av sidan 
som visas utan att man måste rulla sig ner.85 Hemsidan ger på ett tydligt sätt tillgång till alla 
viktiga delar, som jag förmodar att användaren behöver, utan att alternativen kläms ihop på 
hemsidan. Enligt min mening kan varje webbsida förstås på en gång och det finns lagom 
mycket information på dem. Webbsidorna är också konsekvent utformade, har tydlig 
navigering och utnyttjar de fyra principerna om närhet, placering i rak linje, konsekvens och 
kontrast. Jag tycker vidare att ytorna på webbsidorna är utnyttjade på ett bra sätt och att det 
är tydligt vad som hör till vad när det gäller bl a informerande text och navigationsmöjligheter. 
Så vitt jag kan bedöma är det lätt att läsa informationen på webbsidorna.  
 

                                                 
84 Nielsen & Tahir 2002, s. 19. 
85 Nielsen & Tahir 2002, s. 23. 
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Det sparsmakade bildurvalet hade gärna fått vara lite mer varierat. Det finns några foton av 
bibliotekslokaler, en bild uppe vid bibliotekslogon på en kvinna som läser en bok och 
tecknade bilder på webbsidorna för barn och ungdom, men i övrigt utgörs bilderna av fyra 
små fyrkantiga bilder som är svåra att tyda. Dessa små fyrkantiga bilder återfinns på nästan 
varje webbsida. Jag förstår tanken bakom återanvändandet av bilderna, att nedladdningstiden 
ska hållas nere, men tycker inte att de tillför webbplatsen något. Jag skulle föredra lite större 
variation på motiv eller åtminstone bilder som man kan se vad de föreställer. 
 
Den webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen 
Den webbansvariga säger att de märker att användarna nyttjar webbplatsen genom 
statistikverktygen på webbplatsen och den användarundersökning som pågår. Hon tror att en 
bra webbplats bör öka besöken på biblioteken. Om man t ex har en webbplats där 
användarna ser att det finns program, nya böcker och nyttig information, bör man ju utnyttja 
biblioteket bättre. Å andra sidan undrar hon hur man egentligen ska definiera ett besök på 
biblioteket, om det bara ska vara den fysiska byggnaden som räknas eller om det även kan 
vara det virtuella biblioteket. Stockholms stadsbibliotek lämnar in statistik om besöken på 
webbplatsen till Statistiska centralbyrån. Hon funderar på om det ska vara den kvantitativa 
mängden som säger att man utför bibliotekets uppdrag. Den webbansvariga tror att 
webbplatsen kan påverka utlåningsstatistiken på biblioteket positivt eftersom den förenklar för 
människor att låna. Den intervjuade föreställer sig att en av de faktorer som kan påverka 
besöks- och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen skulle kunna vara inköp av 
litteratur. Det är viktigt hur man köper in, vad man köper in och hur lång tid det tar innan 
böckerna kommer in på biblioteket. En annan faktor skulle kunna vara annan typ av 
verksamhet än traditionell utlåning, t ex programverksamhet. 
 
Mål med webbplatsen 
Den webbansvariga tycker att webbplatsen fungerar bra, men att den kan bli mycket bättre. 
Stockholms stadsbibliotek har ett måldokument för webbplatsen. Det är uppdelat i kundmål, 
processförbättringsmål och kvalitetsmål. Kundmålen är att ge relevant, tillförlitlig information till 
besökaren. Att informera och marknadsföra aktiviteter och program som pågår och 
verksamheter samt nyheter. Att hemsidan fungerar som en bra kommunikationskanal mellan 
biblioteket och användaren för att öka kännedomen och kunskapen om att hantera de virtuella 
tjänsterna som är tillgängliga på webbplatsen. Kunden kan i det här fallet vara exempelvis 
privatpersoner, skola, daghem eller förening. De interna processförbättringsmålen är bl a att 
genom webbplatsens information minska telefon och e-mailförfrågningar. Kvalitetsmålen är de 
mål som biblioteket mäter med användarundersökningen. De mäter användarnas åsikter om bl 
a graden av användarvänlighet och funktionalitet på webbplatsen och har fått högre betyg än 
vad de själva skulle tro att de skulle få. Den webbansvariga tror att webbplatsen kan vara en 
möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten. Hon menar att webbplatsen kan 
nå ut till målgrupper som de kanske inte når annars och säger att de märker det genom att 
människor är förvånade över att det överhuvudtaget finns en bibliotekskatalog att söka böcker 
i. Den webbansvariga anser att webbplatsen kompletterar biblioteket. 
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4.1.7 Umeå 

 

 
 
Webbplatsen för Umeå stadsbibliotek besöktes den 15 april och e-mailsvaret erhölls i 
samband med det. Biblioteket delar webbsidor med filialbibliotek och andra folkbibliotek i 
Umeå med omnejd. Bibliotekens webbsidor ingår i kommunens webbplats, vilket innebär att 
kommunens design och globala navigation till viss del styr. Genom detta blir webbplatsen 
också enhetlig. Kommunens sidhuvud är ljusblått, vilket sätter tonen på webbplatsen. Jag 
skulle dock vilja säga att bibliotekens webbsidor är ett lyckat exempel på att kommunens 
webbplats inte behöver dominera hela intrycket av dessa. En förutsättning är det dock nog att 
kommunen inte styr bakgrundsfärgen. Bibliotekens webbsidor präglas av ordning och är 
inbjudande. Kommunens färger och det faktum att det finns en hel del bilder på bibliotekens 
webbsidor, i huvudsak foton, gör webbsidorna tilltalande. Det blir trots bilderna inte överlastat 
eftersom det bara finns en eventuell bild på varje webbsida. Det man kan fundera över är om 
nedladdningstiden blir lång. Jag kallar även i detta fall den webbsida som behandlar alla 
bibliotek och varifrån jag utgår för startsidan.  
 
Utveckling av webbplatsen 
Umeå kommun lanserade den nuvarande versionen av sin webbplats 2000. Den 
webbansvarige tror att kommunens webbmaster, som har konstruerat webbplatsen, har 
dokumenterade meriter eftersom hon blev anställd i konkurrens med många andra sökande. 
Mycket av strukturen på bibliotekssidorna står den webbansvarige själv bakom, ofta efter 
diskussion med medarbetare. Han säger sig inte ha stor erfarenhet av att konstruera nya 
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webbplatser, men är den som arbetat mest med att skapa, underhålla och uppdatera Umeå 
biblioteks webbplats sedan 1996. En av bibliotekets IT-tekniker har enligt den webbansvarige 
arbetat mycket med diverse anpassningar av bibliotekets webbkatalog och även hjälpt till 
mycket t.ex. med olika script och annat. Denne har ett stort intresse för IT i allmänhet och har 
även skapat webbplatser privat. De är ganska många som redigerar webbsidorna, men den 
webbansvarige bedömer att ungefär 20 timmar avsätts i månaden totalt för förändring och 
aktualisering av webbplatsen. Den webbansvarige säger att kommunens webbplats styr 
utformningen av webbplatsen genom att bibliotekets bakgrundsbild, sidhuvud och storlekar 
och färg på texten följer samma mall. De kan disponera text och bild som de vill i övrigt.  
 
Webbplatsens användare 
Bibliotekets webbplats har ingen särskild målgrupp, utan riktar sig till alla barn, ungdomar och 
vuxna enligt den webbansvarige. Han säger att det dessutom finns en hel del material som 
troligen endast intresserar bibliotekspersonal i Sverige och utomlands. Biblioteket har i 
huvudsak fått positiva reaktioner från användare när det gäller webbplatsen, bl a genom e-
mail. De flesta frågor och synpunkter som kommer in har med webbkatalogens funktioner att 
göra. 
 
Webbplatsens innehåll 
För att välja vilket innehåll de ska ha på sin webbplats för personalen en ständig diskussion. 
Principen har varit "så mycket som möjligt". Material som tas fram i andra syften görs även 
tillgängligt på webbplatsen, om det är möjligt. Arbetet med webbplatsen prioriteras dock inte 
alltid så högt som man kanske skulle önska, anser den webbansvarige.  
 
På startsidan finns länkar till vad man anser vara huvudgrupperna i en meny på vänster sida, 
men även till de medier man vill lyfta fram som böcker mm och talböcker. Jag tycker att de 
alternativ som finns i menyn på startsidan är logiska förutom att jag saknar en länk för 
kontaktmöjligheter på startsidan. För att kontakta biblioteken eller de olika avdelningarna 
måste man nu gå in på webbsidan för respektive bibliotek eller avdelning. Information av 
praktisk art på engelska kan nås via ett alternativ i menyn på startsidan liksom information om 
tillgänglighet för funktionshindrade som ligger under ”Allmän information” i menyn. Eventuellt 
hade det varit bra med en direktlänk till informationen om tillgängligheten.  
 
I innehållssidan finns två vertikala kolumner. I den vänstra ger man information om och länkar 
till bl a nyheter, lästips och underavdelningar man vill lyfta fram. Jag tycker att det är klokt att 
man skapat länkar till allt man presenterar där så att den intresserade kan gå till respektive 
alternativ direkt. Informationen om nyinköpt medicinsk litteratur gör att jag får en känsla av att 
man brukar presentera ny litteratur. Detta borde främja utlåningen. I den högra kolumnen finns 
ett foto av några ur personalen. Därunder i ett ljusblått fält finns möjlighet att via rutor man kan 
fylla i både söka direkt i katalogen och att logga in sig och bearbeta sina lån genom att fylla i 
lånekortsnummer och en pinkod. Ännu en variant på hur man kan försöka integrera katalogen i 
webbplatsen. Det torde vara mycket bra ur användbarhetssynpunkt. Ytterligare mycket 
användbara länkar som finns i den ljusblå högra kolumnen är en länk till artikeldatabaser, en 
länk till e-böcker och e-ljudböcker, en länk till bibliotekssamarbetet ”Fråga biblioteket”, en 
länk till omlån via e-mailformulär samt en länk för att hitta webbplatser och tjänster på Internet. 
Webbsidan om bibliotekets e-böcker är troligen skapad av e-bokförlaget eftersom de i det 
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närmaste är identiska med motsvarande webbsida på bl a Västerås biblioteks webbplats och 
inte liknar de övriga webbsidorna.  
 
Nedanför det blå fältet på startsidan finns också en länk till information om navigering, cookies 
m.m. på Umeå kommuns webbplats, vilket kan tydliggöra för användaren hur webbplatsen 
fungerar. Det som finns på startsidan är en del av det som Yuwu Song gav förslag på som 
nödvändigt innehåll på hemsidan. Det är titel, en översikt över webbsidornas innehåll, och 
datum för senaste ändring. Det senare återfinns på varje webbsida. Det jag inte kan finna är 
bibliotekets logo eller datumet då webbplatsen skapades. Övrigt som saknades var en länk till 
kontaktinformation, en ren textversion, vilket kanske hade varit bra med tanke på alla bilder 
samt copyrightinformation. 
 
Webbsidorna innehåller en hel del information, mest praktisk sådan, men även sådant som kan 
anses vara lite kuriosa, t ex handlingsprogrammet för ”Umeås offentliga rum” och resultat från 
en enkätundersökning om läsande av tidskrifter man gjort på biblioteket. Detta berikar 
webbplatsen, tycker jag. Bara den nödvändiga informationen är lätt att hitta, gör det ingenting 
om det finns en del annan information också. Det kan nog locka en del användare. Det finns 
information om arrangemang och utställningar. Det verkar inte finnas någon information som 
uppdateras regelbundet. Filialbiblioteken presenteras genom kartor som visar deras placering 
geografiskt medan alternativen där man kan läsa om varje bibliotek finns i menyn till vänster. 
Något som jag tycker borde underlätta för användarna är att man har sammanställt en lista 
som ska hjälpa dem att söka musikgenrer i katalogen eftersom det är svårt att hitta i den. 
Möjlighet till interaktivitet med webbplatsen finns dels genom katalogen, men även genom 
några databaser och möjlighet att skicka e-mail och fylla i formulär på webbplatsen. På 
webbsidan för barn och ungdom kan dessa själva lämna boktips via ett formulär. Dessa 
presenteras på en egen webbsida med bilder av böckernas framsidor. Vid formuläret finns 
också boktips sorterade efter ämnesområde hämtade ur katalogen. Dessa är i sin tur 
uppdelade på åldersgrupper. På barn och ungdomssidan finns även en länk till en webbsida 
om bibliotekets videofilmer för bl a barn. Det finns också en liten samling med läs- och 
skrivlänkar. I den vänstra menyn presenteras alternativ som kan anses relevanta för barn, 
ungdomar eller deras föräldrar. 
 
Webbsidorna är handikappanpassade så till vida att man i sidhuvudet längst upp till höger kan 
välja att sidorna ska visas med stor stil. Sidorna visas på det sättet tills man väljer alternativet 
”Tillbaka till standardläge”. Därmed sparas ett extra arbetsmoment in för användarna. Det 
finns även möjlighet att lyssna på varje webbsida om man klickar på en ikon i form av en 
megafon där det också står ”LYSSNA”. En utskriftsvänlig version av aktuell webbsida kan 
man nå via en ikon med en skivmaskin i övre högra hörnet. Då försvinner en del detaljer. 
Långt ner till vänster på varje webbsida finns information om datum för senaste ändring av den, 
namnet på den som ändrat och antalet gånger som sidan visats. 
 
Webbplatsens utformning 
Vid utformandet av nuvarande webbplats arbetade man aktivt med anpassningar för 
funktionshindrade. På alla sidor kan man välja att lyssna på texten eller se en storstilsversion. I 
webbkatalogen kan man dessutom välja inverterade färger. Användbarhet i övrigt är något 
som den webbansvarige personligen tänker på när han redigerar webbsidor, t.ex. att texten 
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ska ha ett enkelt språk, webbsidorna bra disposition och att hela webbplatsens struktur är 
tydlig. Han har läst usability-gurun Jakob Nielsens böcker och försökt tillämpa många av hans 
råd. Den webbansvarige säger samtidigt att de är ganska många som redigerar sidorna, så det 
är inte alltid lätt. Biblioteket har inte gjort några användarundersökningar angående 
webbplatsens innehåll och utformning, men får ibland spontana synpunkter. 
 
Organisationssystem 
Webbplatsen känns välorganiserad. Organisationsschemat är till stor del uppgiftsbaserat. 
Alternativen i menyn på startsidan och på övriga webbsidor känns genomtänkta även om det 
inte finns några webbsidor på ”mellannivå” som förklarar och förtydligar strukturen och 
presenterar ytterligare valmöjligheter. Detta hade kanske gjort det hela ännu tydligare, men 
hade också bidragit till fler nivåer i hierarkin. Organisationsstrukturen är enligt vad jag kan 
bedöma väl strukturerad. Jag hittade upp till fem nivåer i hierarkin, t ex ”Bibliotek”, ”Barn & 
ungdom”, ”Lästips”, ”Inskickade boktips” och ”Inskickade 1”. 
 
Navigationssystem 
Bibliotekens webbsidor har lokal och kontextuell navigation, men den globala navigationen 
gäller kommunens webbplats. Användandet av en flernivålänk, som finns under 
navigationsfältet, ger dock en navigationsväg som för bibliotekens webbsidor kan tydliggöra 
var användaren befinner sig i hierarkin. Den lokala navigationen består av en meny. På 
startsidan finns en meny över det biblioteken anser vara huvudgrupperna. Alternativen i menyn 
är ”Allmän information”, ”Arrangemang & utställningar”, ”Barn & ungdom”, ”Bokbussen”, 
”Böcker mm”, ”Filialbibliotek”, ”In English”, ”Länsbiblioteket i Västerbotten”, ”Organisation 
och verksamhetsplanering”, ”Pressmeddelanden”, ”Skolbiblioteksservice”, ”Stadsbiblioteket”, 
”Sveriges depåbibliotek”, ”Sök i katalogen”, ”Talböcker”, ”Umeå lånecentral” samt 
”Öppettider”. Det finns sammanlagt 17 alternativ i menyn och en del av dessa kanske skulle 
kunna läggas på lägre nivå i hierarkin för att göra menyn kortare. Exempel på detta är 
”Organisation och verksamhetsplanering”, ”Pressmeddelanden”, och ”Sveriges depåbibliotek” 
som skulle kunna läggas under ”Allmän information” eftersom de inte är absolut nödvändiga 
för användaren i praktiskt hänseende. 
 
Utifrån kommunens perspektiv har de lokala menyerna fått rubriken UNDERSIDOR, som 
visar att bibliotekens webbsidor är just undersidor till kommunens hemsida. Alternativen i 
menyerna står i bokstavsordning. Titeln på alternativen i den vänstra menyn och rubriken på 
den webbsida man kommer till stämmer överens, vilket är viktigt ur användbarhetssynpunkt. 
När man klickar på respektive alternativ i menyn byts den mot en meny som gäller de aktuella 
underliggande bibliotekswebbsidorna. Det samma gäller även på lägre nivåer i hierarkin. Det 
är synd att man hela tiden måste tillbaka till startsidan för att se huvudalternativen i menyn på 
den, tycker jag. Avsaknaden av en titel på menyn är ett problem eftersom det inte är helt klart 
att menyn är relevant för den webbsida man befinner sig på. När jag t ex befann mig på 
webbsidan om videofilmer presenterade menyn alternativ utifrån SAB-systemet. Det i sig kan 
vara ett problem för användare som inte är förtrogna med detta system, men det jag fann mest 
problematiskt var att det inte stod helt klart att det var filmförslag som fanns i menyn. Andra 
mediatyper fanns nämligen också med och utan titel på menyn blev det svårt att se vad som 
avsågs. 
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Den kontextuella navigationen finns i innehållssidan och består av länkar i antingen kolumner 
eller löpande text. Länkarna är svarta eller blå och understrukna. De svarta förblir svarta både 
vid klickning och sedan man varit inne på länken. De blå blir grå när man varit inne på dem. På 
startsidan finns även länkar som säger ”Läs mer” vid en inledande text som man kan klicka på 
om man vill göra det. Det finns gott om korsvisa länkar mellan underliggande webbsidor, t ex 
en länk till ”Arrangemang och utställningar” från webbsidan ”Föräldrasidor”. I storstilsvarianten 
av webbsidorna är länkarna blå eller svarta. De blå blir violetta eller röda enligt konventionen, 
medan de svarta förblir svarta.  
 
Webbsidorna har också kompletterande navigationssystem i form av sökrutor. På startsidan 
finns, som sagt, möjlighet att söka direkt i katalogen och att logga in sig i den utan att behöva 
klicka på något länkalternativ först för att komma dit. Det finns även en traditionell länk till 
katalogen i menyn på startsidan. Det finns möjlighet att söka på webbsidorna genom 
kommunens sökruta för webbplatsens innehåll uppe i högra hörnet. Man kan utifrån URL:en 
utläsa exakt på vilken webbsida man befinner sig. Å, ä och ö ersätts i denna med olika tecken, 
men det går ändå att utläsa adressen. 
 
Grafisk design 
Jag tycker att bibliotekens webbsidor med sina ljusblå och ljusgröna färger är tydliga och 
snygga. Det finns också minst en bild på nästan varje webbsida, även på lägre nivåer i 
hierarkin. Däremot ryms inte alla alternativ i den vänstra menyn på hemsidan, d.v.s. den 
viktigaste informationen på hemsidan på en skärm vilket den borde göra enligt Nielsen. Det 
gör den dock på nästan alla andra webbsidor. Jag tycker dock att hemsidan på ett tydligt sätt 
ger tillgång till alla viktiga delar som användaren skulle kunna tänkas behöva. Varje webbsida 
kan förstås på en gång enligt min mening. Webbplatsen har tydlig navigering och de fyra 
principerna om närhet, placering i rak linje, konsekvens och kontrast utnyttjas. Det framgår på 
ett tydligt sätt vad som är informerande text och vad som är navigationsmöjligheter. Jag tycker 
att det finns lagom mycket information på webbsidorna, att de är konsekvent utformade och 
att ytorna på webbsidorna är utnyttjade på ett bra sätt. Webbsidorna för barn och ungdomar 
var inte dekorerade på utförligare sätt än övriga webbsidor. Längst ner på webbsidan för 
bokbussen finns en animerad svartvit buss. Den stör inte förmedlingen av innehållet på 
webbsidan i någon högre omfattning, men jag undrar om den drar mycket minne. 
 
Den webbansvariges tankar om biblioteket och webbplatsen  
Den webbansvarige säger att biblioteket märker att användarna nyttjar webbplatsen genom 
kommentarer och frågor till personalen i biblioteken och via e-mail. Han anser det svårt att 
bedöma på vilket sätt förändringar på webbplatsen påverkar besöksstatistiken på biblioteket. 
Han säger att man å ena sidan kan tänka sig att besöksstatistiken minskar då användarna inte 
behöver komma in till biblioteket för att reservera böcker, utan kan göra det via 
webbkatalogen. Å andra sidan gör ju webbplatsen och webbkatalogen bibliotekens bestånd 
mer synligt - kanske för en ny grupp användare - och borde generera besökare. Han tror att 
för att kunna se några ökningar eller minskningar i besöksstatistiken som tydligt skulle kunna 
kopplas till förändringar på webbplatsen ska det nog vara riktigt rejäla förändringar. T.ex. att 
man lägger ner webbplatsen inklusive webbkatalogen helt eller satsar stort med många nya 
funktioner och tjänster. Den webbansvarige tror att förändringar på webbplatsen endast 
påverkar utlåningsstatistiken på biblioteket marginellt. Han säger att trenden sedan 1997 har 



 60 

varit att deras utlån minskar något. En orsak, men inte den enda, som han finner trolig till detta 
är att allt fler använder Internet för att hämta in information som de tidigare bara kunde hitta på 
biblioteken. Han säger att man kanske kan göra en del förändringar, t.ex. i webbkatalogens 
reservationsfunktioner, som kan ha effekt på utlåningsstatistiken, men troligen bara marginellt. 
Den webbansvarige säger att det finns massor med faktorer som skulle kunna påverka 
besöksstatistik och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen, men att han inte kan 
värdera hur troliga de är. Några faktorer skulle kunna vara filialnedläggning eller andra 
politiska beslut och ökade eller minskade öppettider.  
 
Mål med webbplatsen 
Biblioteket upplever att webbplatsen fungerar väl. De får många positiva reaktioner och ofta 
också beröm för att de lägger ut mycket information som kan vara till nytta för andra bibliotek. 
Arbetet med webbplatsen har inga egna styr- eller måldokument, utan styrs av de allmänna 
verksamhetsmålen som bl.a. säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrades och invandrares behov av biblioteksservice med målet full delaktighet och 
jämlikhet. Vidare ställer ny teknik och förändrade informationsvanor krav både på anpassning 
och förändring av utbudet av tjänster. Även de som väljer att besöka biblioteket virtuellt ska 
erbjudas god service och bra vägledning. Biblioteket har som mål med webbplatsen att ge 
ökad tillgänglighet till bibliotekens tjänster. Eftersom de allmänna verksamhetsmålen är allmänt 
formulerade menar den webbansvarige att webbplatsen uppfyller dem. Han säger att man 
möjligen kan tycka att de borde ha mer material på andra språk för att kunna säga att de 
ägnar särskild uppmärksamhet åt invandrares behov. Han personliga åsikt är att de borde ha 
särskilda och tydliga mål för webbplatsen. Den webbansvarige ser på webbplatsen som en 
möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten om den är lättanvänd och man 
medvetet har satsat på öppenhet, kvalitativt material och genomtänkta tjänster. Därigenom tror 
han att man skulle ha stora chanser att öka bibliotekets popularitet och förtroende hos 
allmänheten. Han menar att webbplatsen ofta är användarnas första kontakt med biblioteket 
och att det inte är bra om den ger ett amatörmässigt eller förvirrat första intryck. 
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4.1.8 Västerås 

 

 
 
Webbplatsen för Västerås stadsbibliotek studerades den 16 april och intervjun genomfördes 
den 1 april. Det är en självständig webbplats. Den präglas av det gula vertikala fältet som finns 
längs webbsidornas vänstra sida. Längst upp i det gula fältet finns bibliotekets logo i form av 
en svart-vit bild av en tupp och bibliotekets namn. Därunder finns den aktuella lokala menyn. 
Till höger finns innehållssidan. Detta är med några undantag genomgående för hela 
webbplatsen, vilket gör att den blir tämligen enhetlig.  
 
Utveckling av webbplatsen 
Webbplatsen skapades 1998 av en annan person än den som är webbansvarig nu och 
invigdes i augusti samma år. Den var inte utlagt på någon firma utan skapades på biblioteket. 
Personen var självlärd och skapade webbplatsen helt ifrån grunden utan något program. Den 
nuvarande webbansvarige har gått en halvdagskurs på högskolan och har sedan läst och 
prövat sig fram. Tio timmar avsätts i månaden för förändring och aktualisering av webbplatsen. 
Man kan på biblioteket själva styra utformningen av webbplatsen. Det som sätter ramarna är 
personalens kunnighet och att webbplatsen ska ha vissa färger och viss utformning. Den består 
mest av text. Den webbansvarige säger att tekniken var i sin linda då de jobbade med 
webbplatsen. Han menar att de webbplatser som kommer idag och som ofta är 
databashanterade, har texten mera spridd över hela sidan och ser de lite roligare ut. 
Biblioteket har haft en del funderingar på att skapa en ny webbplats, men tvekar inför 
kostnaden eftersom någon måste lejas för detta. 
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Webbplatsens användare 
Målgrupperna för webbsidan är alla barn och vuxna i Västerås, de som besöker biblioteket. 
Man har inte fått annat än positivt gensvar från användare när det gäller webbplatsen, speciellt 
när det gäller en alfabetisk länklista med olika signum som fungerar som ett slags lexikon. Den 
webbansvarige har haft en del kurser om länklistan för allmänheten. Vad han har känt de sista 
åren är väl att webbplatsen har blivit lite inaktuell layoutmässigt. 
 
Webbplatsens innehåll 
Nuvarande webbansvarige vet inte exakt hur innehållet på webbplatsen valdes men tror att 
hon som jobbade med den pratade med alla arbetslag. Hon ville att alla arbetslag, alla filialer 
och alla avdelningar på huvudbiblioteket skulle ha var sin egen sida där de skulle presentera 
det de tyckte var viktigt. Sedan är det aktuella saker som kommer in med vilka utställningar 
och program som finns. Biblioteket gör inget speciellt för att undersöka vad användarna 
önskar när det gäller webbplatsens innehåll. Den webbansvarige känner att det finns mycket 
mer man kan göra, men säger att tid och kunskap saknas.  
 
På hemsidan finns i det gula fältet länkar till vad jag uppfattar som webbplatsens 
huvudgrupper, vapnet för Västerås stad som leder till kommunens webbplats, en ikon till 
ProAros som leder till organisationsmodellen för den kommunala verksamheten samt datum 
för senaste ändring. Det senare berör webbplatsen över huvudtaget antar jag eftersom det inte 
finns angivet på någon annan webbsida. På hemsidans innehållssida finns bibliotekets namn i 
rött överst. Därunder finns vad Nielsen och Tahir kallar en tag line, dvs en tydlig fras som 
sammanfattar vad webbplatsen eller organisationen gör. De rekommenderar att man använder 
en sådan, men säger samtidigt att tag lines inte är nödvändiga om organisationens namn är 
självförklarande.86 Det kan väl vara fallet med biblioteket, men samtidigt är det lite roligt att 
den finns. Därunder finns direktlänkar till vad jag uppfattar vara det viktigaste på webbplatsen 
som katalogen, information om biblioteket, aktuella aktiviteter och nyheter på biblioteket. 
Detta följs av länkar till information om bl a aktiviteter, nya media, information om tillgänglighet 
för funktionshindrade och verksamhetsidén för biblioteket. Längst ner på hemsidan står det 
Copyright september 1998. Där finns även webbplatsens URL och e-mailadressen till den 
webbansvarige. Jag undrar varför URL:en angivits när man kan se den i adressrutan. När jag 
jämförde Songs lista över vad som bör finnas med på hemsidan med Västerås hemsida fann 
jag att nästan alla delar fanns med som titel, bibliotekets logo, översikt över webbplatsens 
innehåll, datumet då webbplatsen skapades, datum för senaste ändring, en länk till eventuell 
institution som biblioteket utgör en del av, copyrightinformation och kontaktinformation. Det 
jag inte fann var en länk till en ren textversion av webbplatsen, men det behövdes ju heller 
knappast. 
 
Webbplatsen innehåller enbart information av praktisk art om bibliotekets verksamhet, tjänster 
och utbud. Den webbansvarige säger att det är inte bara böcker man kan använda i 
referensarbetet, utan även länkar och att man följaktligen satsat mycket på dessa. Den form av 
interaktivitet som finns på webbplatsen sker genom katalogen, formulär och e-mail. 
Stadsbiblioteket är också med i ”Fråga biblioteket”, varför det finns en länk dit. Det finns inte 
någon information som uppdateras regelbundet. Det finns ingen länk till någon ren textversion, 

                                                 
86 Nielsen & Tahir 2002, s. 10. 
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men med tanke på att det finns mycket lite bilder, torde det inte vara något problem. Det finns 
heller ingen information på engelska, möjlighet att välja större teckenstorlek eller lyssna på 
webbsidorna. Teckenstorleken är dock redan så stor på webbsidorna att texten kanske kan 
läsas ändå av synskadade. 
 
Det finns en karta som visar var biblioteken ligger i Västerås. Det är bara lite synd att det 
endast står ”Huvudbibliotek” och ”Bibliotek” på de små skyltarna. Om bibliotekens namn 
hade fått stå på dem hade det blivit tydligare. På barnens webbsida som kallas ”Barnens 
hemsida” är logon färglagd och animerad. Webbsidan innehåller en länklista, bibliotekets 
adress och öppettider. Alla alternativ i den aktuella menyn visar konstigt nog länkar till 
vuxensidor. Under webbsidan ”Om biblioteket” finns en ytterligare webbsida för barn och 
ungdomar, ”Barn- och ungdomsbibliotek”. Där finns inga länkar, men man kan läsa om 
öppettider, barnverksamheten och olika typer av medier som finns för barnen.  
 
Webbplatsens utformning 
När webbplatsen skapades tänkte man ganska mycket på användbarhet. Man försökte att inte 
ha det plottrigt och undvek bl a att använda frames eftersom texten i frames inte kan läsas med 
hjälp av talsyntes. Det fanns också kompetens i huset som kontrollerade att man kunde lyssna 
på webbplatsen genom talsyntes. Biblioteket gjorde inga användarundersökningar inför den 
nuvarande webbplatsens utformning.  
 
Organisationssystem 
Jag har lite svårt att få grepp om webbplatsens organisationsschema och därmed 
organisationsstrukturen då det inte finns någon global navigation och då huvudgrupperna inte är 
helt konsekventa. Barnens hemsida, som är en länklista, borde t ex inte stå som alternativ i 
menyn på hemsidan, utan vara en underliggande webbsida till webbsidan ”Barn och 
ungdomsbibliotek” som jag uppfattar som den viktigaste webbsidan om barn- och 
ungdomsverksamheten. Den når man istället via länken ”Om biblioteket”, som även borde 
finnas med i huvudmenyn istället för på hemsidans innehållssida, enligt min mening. Ett annat 
exempel är webbsidan ”Aktuellt” som länkar till webbsidan ”Tidningar och tidskrifter”. Jag 
frågar mig varför. Det känns lite malplacerat. Organisationsschemat är i alla fall 
uppgiftsbaserat, men det skulle kunna stramas upp så att det blir tydligare vad som utgör 
huvudgrupper och vad som är underliggande webbsidor. Jag hittade upp till fem nivåer i 
hierarkin, bl a genom hemsidan, ”Våra bibliotek”, ”Barn- och ungdomsbibliotek”, ”Barnens 
hemsida” och en länk på den webbsidan till en extern webbplats. 
 
Navigationssystem 
Trots att det är en självständig webbplats verkar det inte finnas någon global navigation. 
Alternativen i menyn till vänster skiftar beroende på vilken webbsida man befinner sig på och 
är följaktligen lokal navigation. Jag tycker det är synd att man inte tagit vara på denna 
möjlighet. Webbplatsen har också kontextuell navigation på innehållssidan i form av länkar i 
löpande text och kolumner. I hemsidans lokala meny finns länkarna ”Aktuellt”, ”Barnens 
hemsida”, ”Kontakta oss”, ”Sök i vår katalog”, ”Våra bibliotek”, ”Vanliga frågor”, ”Våra 
länkar” och ”Ämneslänkar”. Jag skulle vilja föreslå att de två sista alternativen slås ihop 
eftersom de behandlar samma sak. Via bibliotekets logo kommer man tillbaka till hemsidan. 
Det får man veta om man för muspekaren över logon. Då kommer en liten ruta upp med 
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texten ”logotyp = åter hemsidan”. Logon är inte klickbar på hemsidan, vilket den heller inte 
ska vara. Länkarna tillbaka till hemsidan som finns längst ner på en del webbsidor är olika. 
”Åter hemsidan”, ”Åter”, ”Hemsida” och ”Huvudbiblioteket” är några alternativ som används. 
Detta gör att användaren blir osäker på om det är någon skillnad på webbsidan man kommer 
till. Det borde vara konsekvent.  
 
Det råder heller inte alltid konsekvens i namnsättningen av alternativen i menyerna och 
rubrikerna för webbsidorna som man kommer till. Ett exempel är länken ”Om biblioteket” som 
leder till en webbsida med rubriken ”Informationscentrum”. Övrig lokal navigation består av 
länkar i enkla menyer och i löpande text. Länkarna är blå, blir gröna när man klickar på dem 
och röda när man varit inne på dem, men det är inte alltidpå det sättet. Ibland förblir länken 
röd som t ex på ”Barnens hemsida”. Då blir det lite otydligt att det är den man redan befinner 
sig på. Man kan dock säga att länkarna för det mesta följer konventionen. URL:en visar något 
sånär var man befinner sig på webbplatsen och kan sägas fungera som en form av global 
navigation, om än en trubbig sådan. Det går att kapa av webbadressen, så att man kan komma 
till hemsidan om man utifrån råkar hamna direkt på en webbsida där det inte finns någon länk 
till hemsidan, t ex ”Våra länkar ÄMNESLÄNKAR”. Det är dock inte säkert att alla 
användare känner till den här möjligheten.  
 
Grafisk design 
Den grafiska designen på webbplatsen är mycket enkel med det gula fältet på vänster sida och 
några enstaka bilder bl a foton av filialer. Det har dock fördelen att webbsidorna laddas ner 
snabbt. Jag tycker att webbsidorna kan förstås på en gång. Det är tydligt vad som hör till vad 
när det gäller informerande text och navigationsmöjligheter. Webbsidorna innehåller antingen 
nästan enbart länkar eller enbart informerande text. Eftersom bibliotekets namn och tag line fått 
stort utrymme längst upp på hemsidan kommer viktiga länkar lite väl långt ner. Om dessa 
förminskades skulle informationen nedanför placeras bättre. Menyn på vänster sida petas 
också ner lite väl mycket av logon. Även övriga webbsidor måste man rulla ner för att komma 
åt den viktigaste informationen. Alla länkarna i innehållssidan på webbsidorna presenteras i 
grupper med rubriker. Dessa rubriker skulle kunna få finnas med längst upp också så skulle 
problemet vara avhjälpt. Som tidigare sagts, har webbsidorna i stort sett konsekvent utseende 
genom hela webbplatsen. Den webbansvarige har i stort sett utnyttjat de fyra principerna 
närhet, placering i rak linje, konsekvens och kontrast. Ytorna på webbsidorna skulle däremot 
ha kunnat utnyttjas lite bättre. Texten på innehållssidan på webbsidorna är vänsterställd, vilket 
får till följd att det blir mycket yta kvar till höger på webbsidorna. Det är den webbansvarige 
också medveten om. Webbsidan om bibliotekets e-böcker är för Västerås webbplats liksom 
för Umeås skapad av e-bokförlaget. 
 
Den webbansvariges tankar om biblioteket och webbplatsen 
Biblioteket märker att användarna nyttjar webbplatsen genom att man har en besöksräknare 
på hemsidan. Andra sätt som användarnas besök märks på är att de går in och lånar om 
böcker, vilket ökar. Den webbansvarige tror att förändringar på webbplatsen endast påverkar 
besöksstatistiken på biblioteket marginellt. Han menar att de kanske får mindre telefonsamtal 
eller användare som lånar om böckerna på biblioteket. De vill gärna styra om användarna från 
telefonen till webbplatsen. Den webbansvarige hoppas att webbplatsen ska få 
utlåningsstatistiken att bli högre om det är lätt att hitta till katalogen så att man lånar om 
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böckerna ofta. Han tror också att den information som finns på Internet tar låntagare t ex om 
man har bra länkar på webbplatsen så att man inte behöver gå och låna böcker. Biblioteket 
ger även tillgång till några databaser. Han menar att det är viktigast att användaren får den 
information han behöver. Den webbansvarige tror att de faktorer som kan påverka besöks- 
och utlåningsstatistik på biblioteket utöver webbplatsen är vilka medier och personal 
biblioteket har, om man ger ett bra intryck och vilka lokaler man har. Ytterligare faktorer är 
studerande på Komvux som inte har något eget bibliotek. Innan högskolan fick sitt nya 
bibliotek för något år sedan var studenterna också på biblioteket och både lånade och läste 
böcker och tidskrifter.  
 
Mål med webbplatsen 
Det enda som står i styr-och måldokument för webbplatsen är att den ska finnas. De har 
börjat föra in i statistiken på hur många besökare webbplatsen har. Målen är att det ska finnas 
ett visst antal besökare, att webbplatsen ska användas och att den ska vara lättillgänglig. 
Länkarna på webbplatsen ska hålla hög kvalitet, så att biblioteket kan stå för dem. Det är 
därför de har olika personer som väljer ut länkar. Den webbansvarige anser att målen med 
webbplatsen har uppfyllts ganska bra. Han upplever att det är många som använder 
webbplatsen, ungefär 800 per dag och att många omlån sker via webbplatsen. Alla datorer på 
biblioteket har också bibliotekets webbplats som förstasida så att man kan gå in där. Den 
webbansvarige ser webbplatsen som en möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos 
allmänheten genom att göra den användbar och så att den ger bra information. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Som tidigare nämnts är ambitionen med uppsatsen att lyfta fram och medvetandegöra 
betydelsen av biblioteks webbplatser som marknadsförare av biblioteken. Jag har i analysen 
av mina intervjuer och studier av webbplatser funnit ett antal faktorer som kan påverka 
förmågan hos bibliotekens webbplatser att marknadsföra biblioteken.  
 
Inför den diskussion som följer nedan, kan det vara lämpligt att påminna om uppsatsens syfte 
och problemformulering.  
 

• Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksam personal ser på webbplatsen som 
en möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten samt att undersöka 
webbplatsen utifrån aktuella teorier om webbplatsers utformning och innehåll för att 
resonera kring hur väl de fyller sin funktion.  

 
• Det problem jag försöker utreda i min uppsats är hur de undersökta webbplatserna 

fungerar som marknadsförare och tjänsteförmedlare för de aktuella biblioteken och 
om de webbansvariga är medvetna om betydelsen av webbplatsen. 

 
Denna problemformulering delar jag upp i fyra frågeställningar som diskuteras nedan. 
 
Är de undersökta bibliotekens webbplatser säljande i betydelsen lockande och enkla 
att använda enligt de teorier om webbplatsers utformning som jag valt att använda? 
 
Det finns flera faktorer som påverkat och påverkar de undersökta webbplatsernas utformning 
och deras förmåga att marknadsföra biblioteken. Några är tidpunkten när de skapades, om de 
är självständiga eller ej samt de webbansvarigas erfarenheter, kunnande, tid och intresse. De 
åtta webbplatserna skapades mellan 1998 och 2003. Eftersom utvecklingen gått framåt så 
snabbt när det gäller webbplatsers utformning innebär det att det är stor skillnad mellan hur 
man utformade den äldsta och den yngsta, även om det bara gått fem år mellan dem. Den 
tekniska utvecklingen har lett till nya möjligheter vad gäller bl a webbplatsernas design. 
Kunskapen har också ökat om hur en webbplats bör utformas för att bl a vara väl 
strukturerad och lätt att navigera för att förbättra användbarheten. Biblioteken satsar olika 
mycket tid på webbplatsens förändring och aktualisering beroende på webbplatsens storlek 
och den funktion man vill att webbplatsen ska fylla. En del bibliotek har flera personer som 
arbetar med detta, medan andra har en. Den nedlagda tiden varierar mellan 20 och 300 
timmar per månad per webbplats.  
 
Bland de undersökta webbplatserna fanns både självständiga och sådana som var underställda 
kommuners webbplatser. De flesta av de undersökta bibliotekens webbplatser är 
självständiga. De bibliotek som har webbsidor på kommunens webbplats styrs till stor del av 
dess utformning. Det gäller både navigationsmöjligheter, grafisk design och till viss del 
organisationssystemen. Länknamn, innehåll och bilder kan däremot till största delen läggas in 
efter eget tycke. De bibliotek som har självständiga webbplatser har förstås själva styrt 
utformningen av webbplatsens struktur, men några använder sig av ett administrationsverktyg, 
vilket gör att de sedan är bundna av denna utformning. Andra självständiga biblioteks 
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webbplatser begränsas i utformningen av den webbansvariges kunskaper, erfarenheter och 
intresse. Det skiljer en hel del i hur erfarna personerna är som har skapat webbplatserna. En 
del bibliotek har själva utifrån personalens egen kunskap planerat webbplatsens struktur och 
sedan tagit hjälp av någon firma eller studenter för själva skapandet av webbplatsen. De 
bibliotek vars webbsidor ingår i en kommuns webbplats har därigenom till viss del också 
kunnat ta del av extern kunskap, men har även själva beroende på erfarenhet och kunnande 
bearbetat webbsidorna ytterligare. Några webbansvariga har utvecklat bibliotekets webbplats 
helt på egen hand. Dessa har gått en del kurser, men är huvudsakligen självlärda.  
 
Jag tycker sammantaget att de flesta webbplatser som studerats ger ett tämligen välorganiserat 
och inbjudande intryck, men det skiljer ändå en del mellan dem och alla kan förbättras på 
något sätt. Även om en webbplats är ostrukturerad kan den vara säljande genom sin övriga 
utformning, men jag tror att biblioteket skulle vinna på att strukturera den bättre. Storleken på 
de undersökta webbplatserna varierar väsentligt, men alla verkar ha ett uppgiftsbaserat 
organisationsschema, vilket kanske är naturligt när webbplatserna främst ska förenkla för 
användarna att utnyttja bibliotekens service. Webbplatserna har många gemensamma 
organisatoriska grupper som bibliotekets tjänster, programverksamhet och katalog, men det 
varierar ganska mycket hur informationsgrupperna på webbplatsen har grupperats i 
organisationsschemat. Några bibliotek har enligt min mening genomarbetade 
organisationsscheman, medan flera inte är lika strukturerade. De har inte skapat några 
huvudgrupper, utan presenterar i princip alla grupper på hemsidan i mer eller mindre ordning. 
Om organisationsschemat inte är genomtänkt blir organisationsstrukturen och därmed hela 
webbplatsen också svår att överblicka. Jag anser att alla bibliotek, även de mindre, skulle 
vinna på att utifrån ett användarperspektiv se över sitt organisationsschema och sin 
organisationsstruktur för att öka användbarheten. Huvudgrupper bör väljas ut och 
förhållandena mellan dessa bör fastställas, särskilt med tanke på att webbplatserna kan växa. 
Bibliotek är ju trots allt förmedlare av information och borde presentera även informationen på 
webbplatsen på ett välorganiserat sätt. 
 
En annan faktor som gäller organisationsschemat och som inte bara berör biblioteks 
webbplatser är hur webbplatsen ska utformas för att reflektera användarnas aktiviteter och 
deras sätt att se på informationen, inte så att den reflekterar hur organisationen är strukturerad, 
något som Jakob Nielsen betonar.87 Elaina Norlin säger att problemet med biblioteks 
webbplatser är att bibliotekarierna ofta har antagit en ”vi vet bäst-attityd” när de designar dem. 
Bibliotekarierna organiserar ofta webbplatsen på samma sätt som de organiserar biblioteket, 
d.v.s. på ett detaljerat sätt med en oerhörd mängd information.88 Jag har själv svårt att se om 
de undersökta webbplatserna reflekterar användarnas aktiviteter istället för bibliotekets 
organisation, men tycker att de gör det. Å andra sidan kan det bero på att jag själv har 
erfarenhet från biblioteksvärlden och därför färgas av denna. En användarundersökning skulle 
kunna tydliggöra eventuella problem. 
 
Hierarkins djup varierar på webbplatserna från 3 nivåer upp till sju. När hierarkin är grund 
beror det antingen på att det är förhållandevis lite information på webbplatserna, eller på att 
hierarkin också är bred så att de flesta alternativen presenteras på hemsidan. När hierarkin är 
                                                 
87 Nielsen 2000, s. 15. 
88 Norlin 2002, s. viii. 
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djup beror det antingen på att det finns många webbsidor på mellannivå som förklarar och 
förtydligar strukturen och presenterar ytterligare valmöjligheter eller att underliggande 
webbsidor i viss mån länkar till varandra. Som tidigare påpekats rekommenderar Nielsen att 
alla valmöjligheter inte ska läggas redan på hemsidan, varför det vore en idé att försöka föra 
ner alla alternativ som inte nödvändigtvis behöver vara på hemsidan längre ner i hierarkin. 
Därmed skulle det nog bli lättare att överblicka webbplatsen. 
 
Nästan alla av de undersökta webbplatserna, som inte utgör delar av en kommuns webbplats, 
har global navigation. Den består antingen av navigationsfält, register eller menyer eller en 
kombination av navigationsfält och meny. Alla webbplatser har lokala navigationssystem i form 
av menyer av något slag och kontextuell navigation i form av länkar i löpande text, kolumner 
eller som ”Läs mer-länkar”. Flera av webbplatserna har kompletterande navigation i form av 
sökrutor eller index. Dessa gäller antingen hela webbplatsen eller någon del av webbplatsen, t 
ex sökning i databasen med bibliotekets program. För att förbättra möjligheten till navigation, 
skulle jag vilja föreslå att de bibliotek som har webbsidor på kommuners webbplatser skulle få 
bli självständiga så att de kan dra nytta av den globala navigationens fördelar. Därigenom 
skulle bibliotekens webbsidor bli mera sökbara och webbplatsen lättare att överblicka. Om 
självständighet inte går att åstadkomma skulle biblioteken kunna använda sig av en flernivålänk 
för att navigationen på webbplatsen ska bli tydligare. Även de bibliotek som har djup hierarki 
skulle bli tydligare om en flernivålänk användes. För att förbättra navigationen i övrigt tycker 
jag att de webbansvariga utifrån ett mera strukturerat organisationsschema skulle välja ut 
informationens huvudgrupper och presentera dem på hemsidan i den globala navigationen och 
lägga till förklarande text i anslutning till dessa länkar samt att skapa direktlänkar till sådan 
information som intresserar användarna särskilt och även lägga dessa i den globala 
navigationen. Detta ska göras så att det framgår att det är direktlänkar det handlar om. 
Inkonsekvens mellan namngivning av länkar och webbsidors rubriker, något som flera 
bibliotek gjort sig skyldiga till, borde åtgärdas omedelbart. En ytterligare aspekt som skulle 
kunna underlätta navigationen och som Nielsen rekommenderar är att URL:erna ska visa 
vilken webbplats och vilken webbsida man befinner sig på. Så var inte fallet med de flesta av 
de undersökta webbplatserna. På många av webbplatserna jag besökt har URL:erna inte varit 
självklara. Hemsidans URL kanske är lite krångligare än som hade varit bra för användarna. 
Detta gäller särskilt de bibliotek som ingår i en kommuns webbplats. Man har heller inte dragit 
nytta av möjligheten att visa webbplatsens struktur genom att ange den aktuella underliggande 
webbsidans titel i URL:n. Om man t ex skrev www.biblioteketsnamn.se/låneregler skulle det 
vara lättare att förstå. I detta sammanhang skulle jag vilja påpeka att det även är viktigt att 
eftersträva att bibliotekets webbplats kommer tidigt i träfflistan som presenteras av 
sökmotorer, helst först, för att underlätta återfinnandet av webbplatsen. När jag själv sökte 
efter de utvalda webbplatserna blev jag förundrad över vilken placering dessa fick i 
sökmotorns träfflista. I flera fall hamnade biblioteken flera steg ner i listan. För att öka 
användarnas möjligheter till att återfinna webbplatserna, borde detta åtgärdas.  
 
Det är stor skillnad på hur de olika webbplatserna ser ut genom val av visuella element som 
färger och grafik och deras integrering till en helhet. Det gäller både de som ligger i en 
kommuns webbplats, och vars grafiska design därmed till stor del är styrd, och de som är 
självständiga. De flesta webbplatserna har tydliga och inspirerande webbsidor vilket är viktigt 
för att locka användare. Det har åstadkommits genom väl utnyttjade ytor, tydlig uppdelning av 
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informerande text och navigationsmöjligheter, användande av de fyra designprinciperna närhet, 
placering i rak linje, konsekvens och kontrast samt väl använd grafik. De flesta webbplatserna 
är konsekvent utformade, vilket är viktigt i användbarhetshänseende. Viktig information har 
också i de flesta fall placerats så att den blir synlig utan att den aktuella webbsidan måste rullas 
ner. De blir därmed lätta att överblicka och att använda sig av. Inga av de webbplatser som 
jag undersökte var överarbetad i betydelsen blinkande ikoner eller annan störande grafik, 
tvärtom. De färger som används varierar betydligt. På en del webbplatser blir det 
sammanlagda intrycket mera lyckat än på andra. På en del webbplatser betonas det visuella 
intrycket och på några webbplatser går funktion före njutbarhet. Min subjektiva åsikt är att 
vissa webbplatser skulle kunna dekoreras lite mera. Jag tror att biblioteken inte får glömma 
bort att även intrycket av webbplatsen är viktigt för att locka användare. Dessa är i praktiken 
inte bundna geografiskt till sitt lokala bibliotek utan kan i princip använda sig av vilken 
bibliotekswebbplats som helst om det inte rör sig om katalogfunktionerna och sådant man inte 
kan använda sig av på distans. Om besöksstatistik för webbplatsen ska börja föras mera 
organiserat så att biblioteken ska redogöra för det totala antalet besök på varje webbsida 
under t ex ett år, blir nog det visuella intrycket allt viktigare. 
 
Som svar på frågan om de undersökta bibliotekens webbplatser är säljande i betydelsen 
lockande och enkla att använda enligt nuvarande teorier kring webbplatsers utformning måste 
jag efter studierna av dem svara att de till ganska stor del är det. En del arbete återstår dock 
för att resultatet ska bli riktigt bra. En webbplats blir heller aldrig färdig eftersom den tekniska 
utvecklingen hela tiden går framåt och den aktuella innehållsmassan varierar. Även om de 
tillgängliga resurserna tid, ekonomiska medel och kunskap varierar är det viktigt att 
bibliotekens webbplatser inte stagnerar. För att dessa ska följa med i övriga webbplatsers 
utveckling och vara lockande och enkla att använda, borde de webbansvariga framför allt få 
mera tid till sitt förfogande, så att de kontinuerligt kan följa aktuella teorier om webbplatsers 
användbarhet, utformning och design, men också mera utbildning. Användarundersökningar 
där man låter några användare söka information på webbplatsen och samtidigt diskuterar 
tillvägagångssättet med dessa skulle också kunna kasta ljus över hur webbplatserna kan 
förbättras utan att det blir för kostsamt.  
 
Vilket innehåll bör enligt de valda teorierna finnas med på de undersökta 
bibliotekens webbplatser för att människor dels ska lockas tillbaka till webbplatserna 
efter första besöket, dels lockas till biblioteket och använda sig av de resurser som 
finns där? Hur förhåller det sig på de aktuella webbplatserna? 
 
Allmänna riktlinjer för webbplatsers innehåll säger att en webbplats ska innehålla den 
information som är mest värdefull för användarna och som de söker och att den ska 
presenteras på ett klart och tydligt sätt. Mesta möjliga information ska tillhandahållas, men 
kvaliteten ska samtidigt behållas. För att locka användarna tillbaka efter första besöket ska 
webbplatsen vara aktuell och uppdaterad. Det gäller både antal förändringar som görs på 
webbplatsen och dess informationsdjup. Användaren ska finna mycket information och ofta 
hitta ny information på webbplatsen, så att han kan fördjupa sig i sina aktiviteter på 
webbplatsen under de återkommande besöken. 
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Den information som är specifikt riktad till biblioteks användare och som borde vara mest 
värdefull för dem är uppgifter om bibliotekets öppettider, placering och kontaktinformation. 
Tillgång till interna informationskällor som exempelvis bibliotekskataloger och databaser, 
externa informationskällor som valda källor på Internet och källor om den lokala regionen 
borde också tillhöra de kategorier som användarna söker. Ytterligare information gäller 
biblioteksservice t ex omlån, fjärrlån och referenshjälp samt användarhjälp som guider och 
handledning. Övrig information som kan finnas på webbplatsen är exempelvis bokrecensioner, 
listor på rekommenderade böcker och information om tillgång till Internet på biblioteket och 
regler för det. 
 
Vid studien av de utvalda webbplatserna fann jag att informationen på dem överensstämmer 
med dessa exempel, men att det i några fall även fanns fler kategorier av information som kan 
locka användare. Mängden information varierade på de olika webbplatserna, men det som 
fanns var av god kvalitet. Bibliotekens webbplatser innehåller främst praktisk information om 
bibliotekens verksamhet och om katalogen. På några webbplatser finns också annan 
information som man tror kan intressera eller roa användarna som boktips, 
konsumentinformation, information om orten där biblioteket finns och bildsamlingar. Alla 
bibliotek har länksamlingar av något slag på sina webbplatser som vägar ut på Internet. Alla 
webbplatser ger också användarna möjlighet till interaktivitet genom katalogfunktionerna och 
möjligheten att skicka e-mail till olika avdelningar för att t ex ställa frågor. På några 
webbplatser kan användarna även delta i tävlingar, söka i databaser, fylla i olika formulär, 
lämna boktips och prenumerera på nyhetsbrev om programverksamheten. De flesta bibliotek 
har praktisk information på engelska och några även på andra språk, vilket visar att 
biblioteken är medvetna om att alla användare inte är svenskspråkiga. Flertalet webbplatser är 
också till viss del anpassade till funktionshindrades behov genom att t ex ge möjlighet till en 
version med större text och talsyntes. Möjlighet att välja en ren textversion av webbsidorna 
gavs också på ett flertal webbplatser, vilket är lämpligt för användare med långsam 
uppkoppling. Alla bibliotek har webbsidor för barn, men det är tyvärr inte alla barnsidor som 
är riktade till barnen utan till deras föräldrar. Detta borde åtgärdas för att främja även 
kommande generationers användning av biblioteken. Bibliotekens webbplatser uppfyller 
sammanfattningsvis i stort sett kravet på värdefull och kvalitativ information. 
 
Det innehåll som jag fann på bibliotekens hemsidor är länkar till webbplatsernas huvudgrupper, 
som oftast utgörs av praktisk information, länkar till katalogen, nyheter och 
programverksamheten. Ingen av de undersökta bibliotekens webbplatser innehåller alla delar 
av Yuwu Songs lista med förslag på nödvändigt innehåll på hemsidan. De flesta webbplatser 
innehåller dock det mesta på listan som titel, en översikt över webbplatsens innehåll, datum för 
senaste ändring. Eftersom de flesta bibliotek inte verkar ha någon logo, kan man inte vänta sig 
att återfinna någon sådan på hemsidan. Flera av biblioteken har dock en länk till en ren 
textversion av webbplatsen, vilket tyder på en medvetenhet om att webbplatsen kan besökas 
av personer med olika snabb uppkoppling. De flesta bibliotek har en länk till 
kontaktinformation på hemsidan, vilket är bra enligt Song. Det är däremot inte särskilt många 
bibliotek som har angivit när webbplatsen skapades eller har copyrightinformation på sin 
hemsida. Datumet då webbplatsen skapades anser jag dock inte vara en uppgift av större 
betydelse för användarna.  
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De undersökta bibliotekens webbplatser uppfyller enligt min mening också kravet på att vara 
aktuella och uppdaterade även om det varierade en del mellan webbplatserna. Den 
information som gör att webbplatserna känns dynamiska och intressanta att besöka flera 
gånger är uppgifterna om nyheter och aktivitetsprogram på biblioteket. Andra exempel på 
information som uppdateras regelbundet är tävlingar och boktips. Jag fann tyvärr även ett fåtal 
exempel på att webbplatserna innehöll information som inte var helt aktuell och tycker att detta 
borde kunna undvikas. Jakob Nielsen säger att ett välskrivet innehåll är en av de mest 
avgörande aspekterna av all webbdesign och att maximalt med information ska förmedlas med 
så få ord som möjligt för att underlätta för användarna.89 Efter att ha studerat de olika 
webbplatserna tycker jag att innehållet med några få undantag är välskrivet och att det inte 
finns för mycket textmassa. Jag tycker mig kunna se att synen på vad ett bibliotek ska vara 
präglar vilket innehåll man väljer till bibliotekets webbplats. Ska biblioteket satsa på att 
fortsätta betona kvalitetsaspekten på litteratur, eller ska det satsa på nya medier och se sig 
som en källa till underhållning också? Jag föreslår att man gör både och så att man lockar olika 
grupper av användare till webbplatsen och biblioteket med både möjligheter till underhållning 
och bibliotekens tjänsteutbud och kvalitetslitteratur. 
 
Vilka tankar kring utformning och innehåll har de webbansvariga om sina biblioteks 
webbplatser? 
 
De webbansvariga verkar vara tämligen medvetna om hur webbplatser i teorin ska vara 
utformade. De sa i intervjuerna att webbplatserna ska vara väl strukturerade, överskådliga och 
lätta att navigera på. Länkar ska ha tydliga namn och texterna ska ha enkelt språk, inte vara 
för långa och den viktigaste informationen ska komma först. Webbplatsen ska även vara 
anpassad för funktionshindrade. Biblioteken har även försökt integrera katalogen på ett så bra 
sätt som möjligt genom bl a direktlänkar till och från katalogen. Detta tyder på att de 
webbansvariga har haft de bästa avsikter då de utformat sina webbplatser. Det faktum att 
dessa trots kunskaperna kanske inte alltid uppfyller kraven som aktuella teorier ställer på dem 
skulle enligt vad jag tror kunna bero på tidsbrist och att man inte genomfört 
användarundersökningar inför den nuvarande webbplatsens utformning. Endast ett av 
biblioteken hade det. Vidare kanske de webbansvariga inte studerat aktuella teorier kring 
webbplatsers utformning i någon större omfattning. Bara någon webbansvarig hade läst teorier 
kring webbplatsers utformning och innehåll innan webbplatsen konstruerades. Den största 
anledningen till att de webbansvariga kanske inte har kunnat realisera sina egentliga idéer tror 
jag är att biblioteken inte har ekonomiska medel till detta. 
 
Hela personalen eller en representativ grupp har valt innehållet på webbplatsen. Man har valt 
innehållet ur ett användarperspektiv och ser webbplatsen som en möjlighet att informera om 
allt biblioteket kan erbjuda, men även annat som man tror kan intressera användarna. Något 
bibliotek har valt innehållet utifrån tanken att webbplatsen ska vara en startpunkt för sökning 
på Internet. Jag fann att många av de undersökta biblioteken fortfarande har länklistor och till 
och med omfattande sådana. Synen på betydelsen av länklistor varierar. Antingen menar de 
webbansvariga att de bör finnas med som en hjälp för personal och användare eller så anser 
man att de har börjat spela ut sin roll i och med att sökmotorerna har blivit så bra som de är 
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idag. En tanke med valet av innehåll på webbplatsen är även att informationen på den ska 
minska telefon och e-mailförfrågningar. Flera bibliotek gör ingenting för att undersöka vad 
användarna önskar när det gäller webbplatsens innehåll, men några gör enkätundersökningar, 
intervjuundersökningar eller ger användarna möjlighet att kommentera webbsidorna per e-
mail. Om användare hör av sig tar man till sig vad de säger och gör eventuellt ändringar på 
webbplatsen efter det. Jag tror att alla webbplatser skulle må bra av organiserade 
användarundersökningar för att verkligen ta reda på vilket innehåll användarna önskar på 
webbplatserna så att man kanske kan komplettera den rent praktiska informationen med 
sådan som lockar användare. Denna information ska naturligtvis också vara av hög kvalitet 
och inte gälla vad som helst. 
 
De flesta webbansvariga säger att de inte har klargjort mera konkret vilka målgrupper de 
vänder sig till med webbplatsen, utan säger att det är allmänheten eller alla kommunens 
invånare, även de som inte använder sig av biblioteket i nuläget. Genom webbplatsernas 
utformning och innehåll tycker jag ändå att vissa målgrupper kan skönjas som exempelvis 
funktionshindrade, icke svenskspråkiga samt barn och ungdomar. Något bibliotek vänder sig 
till skolpersonal med sin webbplats och det framkom också att några bibliotek såg den egna 
personalen som en målgrupp så att man använder webbplatsen som ett arbetsverktyg. 
Fastställandet av dessa och ytterligare målgrupper är något som man borde satsa på, anser 
jag, eftersom en webbplats aldrig kan tillfredställa alla och det därför är bättre att utforma den 
för de huvudsakliga målgrupperna. Därmed skulle förhoppningsvis tillgängligheten för olika 
grupper öka. Sedan kan man också diskutera om den egna personalen verkligen ska vara 
målgrupp för webbplatsen, eller om man för denna skulle kunna skaffa ett intranät. Enligt min 
mening bör man särskilja den information som är riktad till personalen från den som är riktad 
till allmänheten så att inte allmänheten störs av den interna informationen. 
 
Hur upplever de webbansvariga på stadsbiblioteken att deras webbplatser fungerar 
när det gäller marknadsföring? 
 
De webbansvariga upplever att webbplatsen fungerar bra så till vida att de märker att 
allmänheten använder sig av den genom räknare antingen på hemsidan eller på varje webbsida. 
Andra sätt man märker det på är genom användarnas utnyttjande av katalogfunktionerna och 
frågor till bibliotekspersonalen om webbplatsen. Flera webbansvariga säger också att 
webbplatsen får bra betyg från användarna, dels genom möjligheten att lämna kommentarer 
via webbplatsen och dels genom samtal med bibliotekspersonalen. Många känner till 
webbplatsen, har varit inne på den och funnit givande information utan problem. Användarna 
är förvånade över vilken bred service man har på ett folkbibliotek och över katalogens 
funktioner. Biblioteken har förstås även fått en del frågor och synpunkter på webbplatsernas 
och katalogens utformning, men många användare verkar ändå tycka att det är lätt att hitta på 
webbplatserna. Trots de positiva reaktionerna från användare, känner de webbansvariga att 
deras webbplatser skulle kunna bli ännu bättre, t ex när det gäller anpassningar för 
funktionshindrade.  
 
Det finns olika uppfattningar bland de webbansvariga om hur webbplatsen kan påverka 
besöks- och utlåningsstatistiken. Någon webbansvarig tror att katalogens funktioner där 
användarna själva bl a kan söka och låna om böcker eventuellt kan minska biblioteksbesöken. 
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Andra tror däremot att katalogfunktionerna kan förbättra statistiken något eftersom den tid 
som frigjorts genom detta kan bidra till att personalen kan hjälpa användarna med mera 
kvalificerade frågor. Flera webbansvariga tror att biblioteket och webbplatsen befrämjar 
varandra, så att besöken ökar på båda. Detta kan ske genom t ex tillgången till information om 
bibliotekets program och ny litteratur. Möjligheten att beställa fjärrlån och lämna inköpsförslag 
genom webbplatsen kan också enligt några webbansvariga eventuellt förbättra 
besöksstatistiken på biblioteket.  
 
Många webbansvariga tror inte att förändringar på webbplatsen kan påverka 
utlåningsstatistiken. De faktorer som de webbansvariga tror kan påverka besöksstatistik och 
utlåningsstatistik utöver webbplatsen kan delar jag in i interna och externa faktorer. De interna 
är öppettider, filialnedläggning, tillgång till datorer på biblioteket med Internetuppkoppling, 
bibliotekets programverksamhet, trivsamma lokaler, trevlig personal, ett uppdaterat 
litteraturbestånd med fräscha böcker som finns tillgängliga snabbt efter utgivningen. De externa 
som framkom vid min undersökning är närvaron av studerande av olika slag. 
 
Vid intervjuerna märktes att vissa av de undersökta biblioteken har varit medvetna om 
webbplatsens potential som marknadsförare för biblioteket sedan flera år, medan andra börjar 
bli det först nu och satsar på att skapa nya webbplatser. Ytterligare andra anser att 
webbplatsen inte är skapad för att marknadsföra biblioteket utan ser den bara som en källa till 
information om biblioteket. Min åsikt är att de som har insett webbplatsens betydelse som 
marknadsförare för biblioteket har en mera utvecklad och säljande webbplats. Alla 
webbansvariga ser dock på webbplatsen som en viktig eller nödvändig väg till att öka 
bibliotekets popularitet hos allmänheten och att det fysiska biblioteket och det virtuella 
kompletterar varandra. Någon anser att bibliotekens status ökar om folk får klart för sig att 
bibliotekens håller sig framme när det gäller denna teknik. Interaktiviteten på webbplatserna är 
viktig så det inte bara blir ensidig information från biblioteken till allmänheten. Människor ska 
kunna utnyttja bl a frågetjänster och katalogfunktionerna. En webbansvarig menar att intressant 
information på webbplatsen kan väcka nyfikenhet och förväntningar som kanske får någon att 
gå till biblioteket. En annan webbansvarig tror att webbplatsen kan nå ut till målgrupper som 
de kanske inte når annars och säger att de märker det genom att människor är väldigt 
förvånade över att det överhuvudtaget finns en bibliotekskatalog att söka böcker i. En tredje 
säger att webbplatsen ofta är användarnas första kontakt med biblioteket och att det inte är 
bra om den ger ett amatörmässigt eller förvirrat första intryck. 
 
Endast två av de bibliotek vars webbplatser jag undersökt har måldokument för webbplatsen, 
nämligen Stockholm och Västerås, men även övriga bibliotek har ej formaliserade mål med 
sina webbplatser. Målen är att den ska underlätta användandet av bibliotekets service, tjänster 
och källor, förmedla intressant information av hög kvalitet, marknadsföra biblioteket, öka 
lusten till läsning samt minska telefon- och e-mailförfrågningar till biblioteket. De flesta 
webbansvariga anser att målen med webbplatsen delvis har uppfyllts bl a när det gäller dess 
användbarhet och funktion som marknadsförare av biblioteket. Jag tror att det är viktigt att ta 
fram ett styr- och måldokument för webbplatsen för att lyfta fram dess betydelse för 
biblioteket. Detta dokument måste vara konkret formulerat så att bibliotekspersonalen varje år 
kan kontrollera att målen uppnåtts. Dokumentet bör även anpassas så att målen utvecklas allt 
eftersom man går framåt i arbetet med webbplatsen. Därmed skulle t ex webbplatsens 
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funktion som marknadsförare för biblioteket kunna betonas allteftersom dess utveckling 
fortskrider. 
 
 
Slutord  
Min beskrivning av webbplatserna får ses som ett tidsdokument för hur några biblioteks 
webbplatser kunde se ut en kort tid under våren 2004 eftersom kunskaperna om användarna 
och deras behov ökar och den tekniska utvecklingen hela tiden går framåt. Webbplatserna 
kommer därför troligen att utvecklas kontinuerligt.  
 
Jag ville lyfta fram och medvetandegöra betydelsen av bibliotekens webbplatser som 
marknadsförare av biblioteken och tror efter mina intervjuer att detta tänkesätt till viss del 
redan vunnit mark hos de intervjuade webbansvariga, men att det fortfarande finns skillnader. 
Vissa av de undersökta biblioteken har varit medvetna om webbplatsens potential som 
marknadsförare för biblioteket sedan flera år, medan andra börjar bli det nu och satsar på att 
skapa nya webbplatser för biblioteket. Ytterligare andra verkar anse att webbplatsen inte är 
skapad för att marknadsföra biblioteket utan ser den bara som en källa till information om 
biblioteket. Förhoppningsvis kommer framtidens bibliotekswebbplatser att bli både ett viktigt 
marknadsföringsinstrument för biblioteket och ett fullvärdigt komplement till bibliotekets övriga 
service. 
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6 Sammanfattning 

Marknadsföring av bibliotek krävs för att de ska kunna hävda sig då konkurrensen från andra 
förmedlare av information och litteratur ökat. Bibliotekens webbplatser är i hög grad deras 
ansikte utåt och för att kunna marknadsföra dessa bör webbplatserna därför ha ett för 
användarna intressant och uppdaterat innehåll. Webbplatserna bör vara lätta att använda och 
därför vara välstrukturerade med genomtänkta organisationsscheman, organisationsstrukturer 
och navigationssystem. Dessutom bör webbplatserna vara visuellt tilltalande och tydliga för att 
förbättra användarnas möjligheter att förstå innehållet och locka användarna tillbaka. De 
webbansvarigas medvetenhet om webbplatsens förmåga att locka användare till sig och även 
locka dem till biblioteket liksom deras kunskaper om lämpligt innehåll och utformning på 
webbplatsen är avgörande för hur väl webbplatsen lyckas med marknadsföringen. 
 
Kvalitativa metoder användes vid datainsamling och analys eftersom syftet var att studera 
egenskaper och framträdande drag hos bibliotekens webbplatser och de webbansvarigas 
tankar och åsikter om dessa. Åtta stadsbibliotek spridda över Sverige kontaktades för att det 
skulle bli stor geografisk spridning och de webbansvariga på respektive bibliotek intervjuades 
under perioden 29 mars till 14 april om webbplatsens utveckling, användare, innehåll och 
utformning, de webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen samt 
bibliotekspersonalens mål med webbplatsen. Därefter studerades webbplatserna under 
perioden 4 - 16 april 2004 utifrån aspekterna självständighet, innehåll samt utformning gällande 
organisationssystem, navigationssystem och grafisk design.  
 
Det problem jag försöker utreda i min uppsats är hur de undersökta webbplatserna fungerar 
som marknadsförare och tjänsteförmedlare för de aktuella biblioteken och om de 
webbansvariga är medvetna om betydelsen av webbplatsen. De undersökta bibliotekens 
webbplatser är säljande i betydelsen lockande och enkla att använda på så sätt att de ger ett 
tämligen välorganiserat och inbjudande intryck, men att det ändå skiljer en del mellan dem och 
att alla kan förbättras på något sätt. Det gällde i de flesta fall organisationssystemet, men även 
den grafiska designen. Det finns flera faktorer som påverkat och påverkar de undersökta 
webbplatsernas utformning och deras förmåga att marknadsföra biblioteken. Några är 
tidpunkten när de skapades, om de är självständiga eller ej samt de webbansvarigas 
erfarenheter, kunnande, tid och intresse. 
 
De uppgifter som bibliotekens webbplatser borde innehålla enligt de teorier jag använt mig av 
är sådant som är värdefullt för användarna, exempelvis praktisk information om biblioteket, 
tillgång till interna informationskällor och biblioteksservice. Mängden information varierade på 
de olika webbplatserna, men det som fanns var av god kvalitet. De undersökta bibliotekens 
webbplatser uppfyllde också kravet på att vara aktuella och uppdaterade även om det 
varierade en del mellan webbplatserna. Exempel på aktuell information var nyheter och 
aktivitetsprogram på biblioteket. 
 
De webbansvariga verkar vara tämligen medvetna om hur webbplatser i teorin ska vara 
utformade och vilket innehåll de ska ha. De sa bl a att webbplatserna ska vara väl 
strukturerade, överskådliga och lätta att navigera på. Hela personalen eller en representativ 
grupp har valt innehållet på webbplatsen. Man har valt innehållet ur ett användarperspektiv och 
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ser webbplatsen som en möjlighet att informera om allt biblioteket kan erbjuda, men även 
annat som man tror kan intressera användarna.  
De webbansvariga upplever att webbplatsen fungerar bra så till vida att de märker 
allmänhetens användande av webbplatsen genom bl a räknare och användarnas utnyttjande av 
katalogfunktionerna. Flera webbansvariga säger också att webbplatsen får bra betyg från 
användarna. Det finns olika uppfattningar bland de webbansvariga om hur webbplatsen kan 
påverka besöks- och utlåningsstatistiken. Katalogfunktionerna anses vara de viktigaste 
faktorerna bakom ökad eller minskad statistik.  
 
De mål som de biblioteken har med sina webbplatser är att de ska underlätta användandet av 
bibliotekets service, tjänster och källor, förmedla intressant information av hög kvalitet, 
marknadsföra biblioteket, öka lusten till läsning samt minska telefon- och e-mailförfrågningar. 
Vissa av de undersökta biblioteken har varit medvetna om webbplatsens potential som 
marknadsförare för biblioteket sedan flera år, medan andra börjar bli det nu och satsar på att 
skapa nya webbplatser. Ytterligare andra verkar anse att webbplatsen inte är skapad för att 
marknadsföra biblioteket utan ser den bara som en källa till information om biblioteket. Alla 
webbansvariga ser dock på webbplatsen som en viktig eller nödvändig väg till att öka 
bibliotekets popularitet hos allmänheten och att det fysiska biblioteket och det virtuella 
kompletterar varandra. Förhoppningsvis kommer framtidens bibliotekswebbplats att bli både 
ett viktigt marknadsföringsinstrument för biblioteket och ett fullvärdigt komplement till 
bibliotekets övriga service. 
 
Mina resultat och slutsatser grundar sig på mina telefonintervjuer och analyser av de valda 
bibliotekens webbplatser. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer i mina studier, som kan 
påverka bedömningen av det informationsunderlag jag fick fram. Jag är medveten om min egen 
förförståelse för biblioteksmiljön, som beror på att jag själv jobbat inom den, vilket kan ha 
färgat min syn på webbplatserna och hur jag ställde frågorna i intervjuerna. Min ovana vid att 
hålla i intervjuer kan även ha påverkat frågorna så att jag ställt ledande följdfrågor och missat 
att ställa en del andra viktiga frågor. Okända faktorer när det gäller vilken inverkan 
webbplatserna har på besöks- och utlåningsstatistik kan vara andelen av befolkningen som har 
tillgång till Internetuppkoppling, traditioner hos befolkningen i bibliotekens upptagningsområde, 
om kommuner har satsat på surfning t ex för pensionärer, kultursatsningar i kommuner och om 
biblioteken i övrigt satsar mycket på PR för sin verksamhet. Andra faktorer kan vara att allt 
fler använder Internet för att hämta in information som de tidigare bara kunde hitta på 
biblioteken och att böcker, särskilt pocket har blivit mycket billigare att köpa. Särskilt aktuella 
titlar kan ju vara svåra att få tag på via biblioteket. 
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7 Förslag till vidare studier 

Vid mina studier av bibliotekens webbplatser blev jag uppmärksam på skillnader dem emellan 
som föll utanför mitt eget undersökningsområde, men som jag tror skulle kunna vara fruktbara 
att studera i andra sammanhang.  
 

• Det fanns stora skillnader mellan webbsidorna som riktade sig till barn- och ungdomar 
varför innehåll och utformning av barn- och ungdomssidorna på biblioteks webbplatser 
skulle kunna studeras för att generera idéer till förbättringar inom det området.  

 
• Undersökning av hur biblioteks webbsidor placeras på kommuners webbplatser och 

vilka faktorer som ligger bakom att vissa bibliotek har självständiga webbplatser, 
medan andra inte har det. 

 
• Hur bibliotekens webbplatser rangordnas och placeras i sökmotorers träfflistor och 

varför. 
 

• En ny undersökning av de webbplatser jag studerat i den här uppsatsen om t ex fem år 
för att se om och hur de utvecklats. 
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 I 

Bilaga 1: Definitioner 
 
Användaren: Jag använder uttrycket för att beteckna den person som besöker och använder 
sig av bibliotekets service eller webbplats på något sätt. 
 
Användbarhet: Förmågan hos en webbplats att användas av vem som helst. 
 
Direktlänk: en länk som fungerar som genväg till en underliggande webbsida så att man hoppar 
över t ex andra nivån i hierarkin och går direkt till den tredje. 
 
Flernivålänk: Navigation som visar hela den hierarkiska vägen man gått från hemsidan ner till 
den aktuella webbsidan. På det viset får användaren en överblick över var han befinner sig i 
webbplatsens struktur för tillfället och han kan välja att klicka på vilken som helst av de högre 
nivåerna. 90 Flernivålänken för exempelvis webbsidan ”Låneregler” kan se ut på följande sätt.  
 
?  Hem ¦  Allmän information ¦  Låneregler 
 
Då kan man välja vilket som helst av alternativen i den hierarkiska vägen man gått från 
hemsidan ner till den aktuella webbsidan 
 
Grafik: visuella element som bilder och illustrationer 
 
Grafisk design: skapandet av förhållanden mellan visuella element som vita ytor, typografi och 
bilder på en webbsida och hur dessa ska integreras till en helhet 
 
Hemsida (home page): Ingångssidan på en webbplats med menyval eller länkar till andra 
resurser på webbplatsen.  
 
HTML (Hypertext Markup Language): det mest kända uppmärkningsspråket som anger hur 
en text ska presenteras genom att använda så kallade märken. Det används för att skapa 
webbsidor.  
 
Hypertext: En icke sekventiell text, dvs. en text med förgreningar (angivna med markörer) som 
ger läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten91. 
 
Informationsarkitektur (Information architecture): Organiseringen av en webbplats struktur och 
innehåll, namngivandet av länkar och kategorisering av information samt utformandet av 
navigations- och söksystem. Målet är att hjälpa användare att finna information så att de kan 
göra det de föresatt sig. 92  
 
Informationsdesign (Information design): skapandet av webbsidors utseende med hjälp av 
grafik som knappar, loggor, animationer, fotografier, bakgrundsfärger och text93. 

                                                 
90 Nielsen, Jakob (2000); s. 203 och 206. 
91 Nationalencyklopedin. Bd 9, s. 216: Hypertext. 
92 TecDis Web Accessibility & Usability Resouorce (2002-10-26). 
93 Reiss, Eric L. (2000), s. 13. 
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Innehållssida: Jag använder uttrycket för att beteckna den del på en webbsida som utgörs av 
informerande text och kontextuell navigation 
 
Interaktivitet: webbplatsen medger att användare utför önskade uppgifter genom växelvist 
samarbete med webbplatsen. 
 
Internet: Det fysiska nätverk som förbinder datorer över hela världen. Det består av 
nätverksservrar och den infrastruktur av kommunikationslänkar som finns mellan dessa och 
som möjliggör transport av de stora mängder information som finns på Internet. Internet 
möjliggör överföring av meddelanden och transaktioner mellan uppkopplade datorer över hela 
jordklotet. 94 
 
Navigationssystem: ett system med hypertextvägar på en webbsida som gör det möjligt för 
användare att ta sig fram på den95. 
 
Print-on-demand: Jag använder uttrycket för att beteckna tryckning av artiklar eller böcker 
som görs sedan någon beställt dem 
 
URL (Uniform Resource Locator): Webbadressen som möjliggör en exakt lokalisering av en 
webbsida på Internet. Den återfinns på adressraden i webbläsaren och ser t ex ut så här: 
http://www.anywhere.com96. 
 
Webbdesign: Design och utveckling av en webbplats97. 
 
Webben: Det samma som World Wide Web. 
 
Webbläsare (Web browser): Mjukvara som ger användare tillgång till World wide web. En 
webbläsare skapar ett grafiskt användargränssnitt som låter användare klicka på knappar, 
ikoner och menyer för att se och navigera på webbsidor. Exempel är Netscape Navigator och 
Microsoft Internet Explorer. 98 
 
Webbplats (Web site): Det innehåll som kan nås via World Wide Web och som skapats av en 
viss organisation eller person. En webbplats placering och identitet visas i dess webbadress 
(URL) eller domännamn. Webbplatsen kan finnas på en eller flera servrar. 
 
Webbsida: den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare 
via en länk, vilket ofta motsvaras av det man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla 
neråt. 
 

                                                 
94 Chaffey et al. (2002), s. 458. 
95 GetNetWise (2003) 
96 Reiss (2000), s. 185. 
97 AMGY.com Network (2004) 
98 Name Secure (2004) 
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World Wide Web (www): Ett medium för att publicera information på Internet. Man når det 
genom webbläsare som visar webbsidor. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Utveckling av webbplatsen 
 
1. När konstruerades nuvarande webbplats? 
 
2. Vilken erfarenhet av att skapa webbplatser har personen eller personerna som har 
konstruerat nuvarande webbplats? 
 
3. Hur mycket tid avsätts i månaden för förändring och aktualisering av webbplatsen? 
 
4. I hur hög grad kan ni själva styra utformningen av webbplatsen? Vad är det som begränsar 
er? 
 
Webbplatsens användare 
 
5. Vilka målgrupper har ni tänkt nå med er webbplats? 
 
6. Vilka reaktioner har ni fått från användare när det gäller webbplatsen? 
 
Webbplatsens innehåll 
 
7. Hur har ni valt vilket innehåll ni ska ha på er webbplats? 
 
8. Vad gör ni för att undersöka vad användarna önskar när det gäller webbplatsens innehåll? 
 
Webbplatsens utformning 
 
9. Hur har ni tänkt vid utformandet av nuvarande webbplats när det gäller t ex användbarhet? 
 
10. Har ni gjort några användarundersökningar inför den nuvarande webbplatsens utformning? 
 
De webbansvarigas tankar om biblioteket och webbplatsen 
 
11. På vilka sätt märker ni att användarna nyttjar webbplatsen? 
 
12. På vilket sätt påverkar förändringar på webbplatsen besöksstatistiken på biblioteket, tror 
du?  
 
13. På vilket sätt påverkar förändringar på webbplatsen utlåningsstatistiken på biblioteket, tror 
du?  
 
14. Vilka faktorer kan påverka besöksstatistik och/ eller utlåningsstatistik på biblioteket utöver 
er webbplats i form av t ex nyetableringar av skolor, öppettider och dylikt, tror du? 
 
Mål med webbplatsen 
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15. Hur väl upplever ni att webbplatsen fungerar? 
 
16. Vad säger eventuella styr-och måldokument för webbplatsen om denna? Vilka är annars 
målen? 
 
17. I hur stor utsträckning har målen med er webbplats uppfyllts? 
 
18. Hur ser du på webbplatsen som en möjlig väg till att öka bibliotekets popularitet hos 
allmänheten? 
 
Övrig kommentar kring webbplatsen 
 
19. Är det något du eller ni skulle vilja tillägga angående ert biblioteks webbplats?  


