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Title 
Websites for everyone – the accessibility at public libraries websites  
 
Abstract 
The aim of this master thesis is to study if the websites of the Swedish public libraries 
are accessible to all people. According to the library law all people must have access to 
the public libraries and their information services. Today, when the Internet is one of 
the largest sources of information, it is important that all people, including those with 
different kind of disabilities, children, elderly, immigrants and people with old technical 
equipment, have access to the public libraries websites.  
 
We have in this study considered the graphic user interface, the language, the structure 
and the navigation possibilities at ten public library websites. We have from a checklist 
of our own, based upon the opinion of different experts such as Jacob Nielsen and 
Tommy Sundström, investigated the websites. 
  
The main finding of our study is that the websites are generally accessible even thou we 
found a lack of accessible for immigrants. Most of the websites had some pages in 
English, but none hade all pages in this language. It was also very rare with information 
in a third language.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Idag har de flesta svenska folkbibliotek en egen webbplats där besökarna oberoende av 
tid och rum kan förlänga lån, ladda ner musik, läsa artiklar, söka böcker och så vidare. 
Webbplatserna är en viktig del av verksamheten och en ingångsport till bibliotekets 
information och tjänster samtidigt som de är bibliotekets ansikte utåt. Men utbudet av 
information på nätet är enormt och det är viktigt att ha en webbplats av god kvalitet för 
att stå sig i den hårda konkurrensen. Är en webbplats oanvändbar eller om den upplevs 
som oseriös har användaren möjlighet och makt att på bara några sekunder lämna den 
och surfa vidare. Eftersom de svenska folkbiblioteken har en bred folklig förankring 
och är en viktig del av dagens informations- och kunskapssamhälle anser vi att det är av 
största vikt att deras webbplatser håller en hög standard om man vill behålla sin position 
på marknaden.  
 
Folkbibliotekens roll har förändrats i takt med att samhället har förändrats, från 
jordbrukssamhälle till dagens informationssamhälle. 1800-talets sockenbibliotek har 
utvecklats till dagens IT-influerade bibliotek med databaserade kataloger och 
söktjänster på nätet. Utvecklingen de senaste decennierna har varit snabb och för bara 
tio år sedan hade endast enstaka svenska bibliotek en egen webbplats. På hela World 
Wide Web fanns totalt cirka 800 bibliotekswebbplatser (Brümmer & Åstrand 1996). På 
dessa webbplatser fanns oftast ingenting mer än en enkel presentation av verksamheten. 
Eventuellt var även katalogen tillgänglig. Webbplatserna var textbaserade med endast 
enstaka bilder och enkel grafik.   
 
Efterhand som webbplatserna har byggts ut har även syftet med dessa ändrats. Idag 
beskrivs syftet som att det är att vara ett pedagogiskt verktyg, en startsida i bibliotekets 
Internetdatorer, ett stöd för personalen i referensarbetet samt att webbplatserna ska ge 
ökad tillgänglighet till bibliotekets elektroniska resurser (Länsbibliotek Östergötland 
2004).  
 
Den snabba tekniska utvecklingen har fortsatt och senare års stora satsningar på en 
utbyggnad av bredbandsnätet har medfört att allt fler har dator i hemmet. 2005 hade 
närmre 70 procent av Internetanvändarna i Sverige uppkoppling via bredband 
(Nordicom 2006). Vi kan idag via Internet köpa tjänster eller varor, få 
samhällsinformation, skicka e-post eller chatta med våra vänner. Bredband har medfört 
att det har blivit kortare nedladdningstider och vi kan för en fast kostnad vara 
uppkopplade en längre tid. Detta har i sin tur medfört att vårt användande av Internet i 
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vardagen har ökat – vi hittar hela tiden ny information och nya källor som vi kan 
använda oss av.  
 
Idag när det sker en utbyggnad av bredband kan vi även räkna med att i en nära framtid 
se TV-sändningar från hela världen via Internet. Det finns idag möjlighet att ladda ner 
tal och musik via Internet och utbudet kommer troligen att öka i framtiden. Detta kan 
komma att innebära att den som är synskadad kan sitta hemma i soffan och ladda ner 
talböcker till sin dator från en nationell databas via bibliotekets webbplats. Det kan 
också bli möjligt att sitta på tåget och söka efter artiklar i bibliotekets databaser för att 
sedan ladda ner dessa på en hårddisk. Men om detta ska kunna bli verklighet är det 
viktigt för biblioteken att de följer med i utvecklingen och kontinuerligt arbetar för att 
tillgängliggöra sina webbplatser eftersom dessa är ingångsporten till många av 
bibliotekets tjänster. 
 
Folkbiblioteken har högt ställda krav på att vara tillgängliga för alla. I bibliotekslagen 
(SFS 1996:1596), andra paragrafen står ”Till främjande av intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt 
skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek”. Även i Unescos 
folkbiblioteksmanifest står det att folkbiblioteken ska vara till för alla, oberoende av 
ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass (UNESCO 2000).  
 
I båda styrdokumenten poängteras dessutom att informationen ska vara tillgänglig 
alternativt lättillgänglig för användarna. Unescos folkbiblioteksmanifest talar om att 
”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och 
information lätt tillgänglig för sina användare” (UNESCO 2000, s. 9) och 
bibliotekslagen säger att ”Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare” (SFS 1996:1596). Detta innebär att alla 
medborgare, det vill säga barn, ungdomar, äldre, svenskspråkiga, invandrare samt 
personer med olika grader av funktionshinder, ska kunna ta till sig informationen på 
folkbibliotekens webbplatser på ett enkelt sätt. I detta ingår både att hitta det man söker 
på webbplatsen men även att kunna läsa och förstå den skrivna texten.  
 
För att en webbplats ska vara användbar och tillgänglig är därför flera aspekter 
betydelsefulla. Webbplatsen måste vara strukturerad så att det är lätt att hitta och 
navigera mellan sidorna. Användarna ska kunna veta var på webbplatsen de befinner sig 
och hur de på ett enkelt sätt kan ta sig tillbaka till startsidan. Detta är speciellt viktigt på 
en komplex webbplats med mycket information, länkar och menyer eftersom denna kan 
vara betydligt mer svårnavigerad än en webbplats med en enkel och avskalad design.  
 
För att vi ska kunna läsa och förstå den webbaserade texten måste språket vara utformat 
för den tilltänkta målgruppen. Det handlar här både om text på olika språk men även en 
text som är språkligt korrekt. Språket på webbplatsen är även viktigt för att förmedla ett 
visst intryck av verksamheten till användaren. Är texten skriven på så kallad 
byråkratsvenska finns en risk att bilden som förmedlas blir en av ett stelt, strikt och 
kanske tråkigt bibliotek. Å andra sidan får texten inte heller vara skriven så att den 
speglar en oseriös verksamhet. 
 
Slutligen måste det grafiska gränssnittet följa vissa regler eller rekommendationer så att 
det blir lätt att läsa och ta till sig information. Färger måste kombineras på lämpligt sätt 



 5

så att exempelvis texter inte blir svårlästa, samt lämpliga typsnitt måste väljas. Det ska 
även vara möjligt att göra egna personliga inställningar av till exempel textstorlek. 
Förutom språket är även det grafiska gränssnittet viktigt för vilket förtroende vi får för 
webbplatsen och därmed biblioteket. Det är i webbplatsens utseende användaren skapar 
sig en första bild av verksamheten och detta första intryck kan vara avgörande för ett 
eventuellt fortsatt användande. 
 
Men hur väl uppfyller de offentliga webbplatserna dessa krav och hur tillgängliga är de? 
Det har gjorts ett flertal undersökningar av bland annat Riksrevisionsverket och 
Statskontoret. Riksrevisionsverket fann i sin undersökning av cirka 90 statliga 
webbplatser att dessa var svårnavigerade för funktionshindrade (Riksrevisionsverket 
2003). Vid en undersökning som Statskontoret gjorde samma år framkom att 
lågutbildade användare efterfrågade en tydligare och enklare struktur på de offentliga 
myndigheternas webbplatser. Denna grupp ansåg även att det fanns för mycket 
detaljinformation och att språket på webbplatserna var svårförståeligt (Statskontoret 
2003).  
 
Att det inte är helt problemfritt att skapa tillgängliga och användbara webbplatser visar 
även den stora mängd riktlinjer och rekommendationer som har tagits fram under senare 
år. Bland annat har Statskontoret som på regeringens uppdrag arbetar med utvecklingen 
av den offentliga sektorn gett ut Vägledningen 24-timmarswebben 2.0  år 2004. Syftet 
med denna är att ge stöd vid webbplatsutvecklingen så att så många användare som 
möjligt ska kunna ta till sig information på de offentliga webbplatserna. Som en 
vägledning för de svenska folkbiblioteken finns dessutom webbplatsen WebbIT 
Bibliotek där IT-konsulenter på länsbiblioteken bland annat ger råd om hur en bra 
bibliotekswebbplats kan konstrueras. Här finns även tips på andra källor såsom 
litteratur, kurser, bloggar och andra webbplatser som behandlar ämnet 
webbplatskonstruktion. 

1.2 Syfte 
Enligt bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest ska folkbiblioteken vara 
tillgängliga för alla medborgare. Vårt syfte är att undersöka folkbibliotekens 
webbplatser och se hur väl dessa lever upp till detta. 

1.3 Problemställning och frågeställningar 
Många av biblioteksanvändarnas ärenden utförs via Internet idag. Webbplatserna 
fungerar inte längre enbart som marknadsföringskanaler, utan de har blivit en del av 
folkbibliotekens verksamhet. Detta betyder att bibliotekslagens och Unescos 
folkbiblioteksmanifests tillgänglighetskrav även ska gälla för webbplatserna. Men 
efterlevs detta? Har folkbibliotekens webbplatser konstruerats så att alla kan använda 
dem och ta till sig informationen som förmedlas där? För att besvara detta har vi valt att 
utgå från följande frågeställningar i vår undersökning: 
 

- På vilka sätt har webbplatsernas grafiska gränssnitt utformats och hur påverkar 
denna utformning tillgängligheten? 
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- Hur är språket på webbplatserna utformat och är informationen tydlig och 
förståelig?  

- Hur väl överensstämmer webbplatsernas utformning med de riktlinjer och 
rekommendationer för struktur och navigation som går att finna i litteratur och på 
webbplatser som handlar om webbdesign? 

1.4 Disposition 
Efter inledande bakgrund, syfte och problemställning definierar vi de för vår uppsats 
centrala begreppen tillgänglighet och användbarhet. I avsnittet övriga termer definieras 
de facktermer inom ämnet som vi har använt oss av. 
 
Kapitel 2 Litteraturgenomgång, innehåller en redovisning av folkbibliotekens 
styrdokument och de tillgänglighetskrav som finns formulerade här samt en diskussion 
om möjliga hinder mot tillgänglighet. I detta kapitel finns även ett avsnitt om vilka 
användargrupper som besöker och använder folkbibliotekens tjänster samt ett avsnitt 
om vilka syften biblioteken har med sina webbplatser. Vi ger här också en inblick i 
ämnet människa-dator-interaktion och dess betydelse vid konstruktionen av en 
webbplats. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare undersökningar och 
forskning. 
 
Kapitel 3 Metod, innehåller en presentation av urval och avgränsningar samt de 
riktlinjer vi valt för vår undersökning. Avsnittet riktlinjer för undersökningen är en 
sammanställning av olika författares synpunkter och rekommendationer inom ämnet 
webbplatskonstruktion. Dessa riktlinjer har legat som grund för den checklista vi har 
skapat och senare använt till vår undersökning. 
 
Kapitel 4 De undersökta webbplatserna, innehåller resultat och analys av vår under-
sökning. Denna redovisning är indelad i tre ämneskategorier; grafisk design, språk samt 
struktur och navigation. 
 
Kapitel 5 Diskussion och slutsats, innefattar en sammanställning av resultatet samt våra 
synpunkter på webbplatsernas tillgänglighet utifrån styrdokumentens krav samt andra 
aspekter av ämnet som vi har diskuterat i litteraturgenomgången. Även här har vi valt 
att utgå från de ämneskategorier som finns i kapitel 4. Uppsatsen avslutas med förslag 
på fortsatt forskning samt en diskussion avseende vårt val av metod. 

1.5 Definitioner och termer 

1.5.1 Tillgänglighet och användbarhet 
Eftersom begreppen tillgänglighet och användbarhet är centrala i vår uppsats vill vi här 
definiera, jämföra och diskutera dessa. Det finns ett flertal definitioner av begreppet 
tillgänglighet och vi har valt att utgå från ISO-standard 16071 Ergonomics of human-
system interaction-guidance on software accessibility. ”Accessibility is defined as the 
usability of a product, service environment or facility by people with the widest range 
of capabilities” (Gulliksen & Göransson 2002, s. 87). Begreppet tillgänglighet används 
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ofta för att beskriva funktionshindrades möjlighet att använda en produkt eller en tjänst. 
Vi vill emellertid i vår undersökning se det ur ett vidare perspektiv och även inkludera 
de personer som har ett funktionshinder av mer tillfällig karaktär. Jan Gulliksen, 
professor i ämnet människa-dator-interaktion vid Uppsala universitet, och Bengt 
Göransson menar att det inte enbart är människor med fysiska, sensoriska och kognitiva 
funktionshinder som kan behöva extra stöd i sin datoranvändning utan även äldre och 
personer med tillfälliga funktionshinder såsom en bruten arm eller försvunna glasögon. 
Detta innebär alltså att man inte behöver vara synskadad i egentlig mening för att ha 
behov av en tillgänglighetsanpassad webbplats där texten kan göras större. För att 
kunna tillgodogöra sig och förstå informationen på en webbplats finns det även många 
invandrare som behöver extra stöd (Gulliksen & Göransson 2002). Det kan för dessa 
användare handla om att texten skrivs på ett läsvänligt sätt eller att det finns en lättläst 
version om information på målspråket saknas. Tommy Sundström, grafisk formgivare 
som har specialiserat sig på användbarhet på webben, anser att det även är viktigt att ta 
hänsyn till att olika användare har olika tekniska förutsättningar. Som exempel på detta 
kan nämnas de användare som har gamla webbläsare där de senaste tekniska 
lösningarna inom webbdesign inte går att använda (Sundström 2005). Vi menar att alla 
dessa olika användargruppers förutsättningar ska tas i beaktande vid konstruktionen av 
en tillgänglig webbplats. 
 
För att göra en produkt tillgänglig för användare med särskilda behov finns det endast 
två möjligheter. Antingen kan själva produkten anpassas vid tillverkningen eller måste 
användaren få tillgång till speciella individuella hjälpmedel för att kunna nyttja 
produkten (Gulliksen & Göransson 2002). Vi anser att det i första hand är produkten, 
det vill säga webbplatsen, som så långt som möjligt ska anpassas till olika människors 
förutsättningar. 
 
I litteratur som behandlar användbarhet på webben beskrivs hur design, gränssnitt och 
navigering kan göras mer användbart. Det kan handla om att bygga en webbplats med 
en tydlig och enkel struktur som gör det lätt för användaren att hitta det hon söker eller 
att strukturera informationen i olika nivåer efter användarnas olika intresse. Begreppet 
användbarhet används för att beskriva förutsättningarna för att använda en produkt 
vilket definieras i ISO-standard 9241:11 på följande sätt: ”den utsträckning till vilken 
en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang” (Gulliksen & Göransson 2002, s. 61-62). Vi menar att 
begreppet användbarhet i något högre utsträckning än tillgänglighet fokuserar på 
egenskaper hos själva produkten och inte som begreppet tillgänglighet på användarens 
förutsättningar. I ISO-definitionen framgår att användaren på ett ändamålsenligt, 
effektivt och tillfredställande sätt ska kunna uppnå sina mål med att använda produkten. 
Detta innebär att till skillnad mot begreppet tillgänglighet så är användbarhet en mätbar 
storhet. Vi kan mäta graden av effektivitet genom att exempelvis undersöka vilka 
resurser vi behöver ta i anspråk för att få fram ett visst resultat. För en webbplats kan 
detta handla om att mäta hur många klickningar som behövs för att komma till en viss 
sida. För att avgöra en produkts användbarhet måste den användas i sin kontext, det vill 
säga i det sammanhang och för det den är ämnad. Det krävs att den specificerade 
användaren brukar produkten i sitt specifika sammanhang och i sin specifika uppgift för 
att vi ska kunna mäta och analysera användbarheten (Gulliksen & Göransson 2002).  
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Tommy Sundström (2005) menar att för att definiera begreppet användbarhet måste 
även nyttan med webbplasten tas i beaktande. Hans definition lyder:  

 
användbarhet = nyttan x användarvänligheten 

(Sundström 2005, s. 13)  
 
I sin definition använder han ordet användarvänlig för att ange viktiga egenskaper hos 
produkten vilka tillsammans med nytta leder till användbarhet. Han skriver att en 
webbplats ska vara användarvänlig i sin typografi, navigation och hastighet men 
användaren måste även ha nytta av den (Sundström 2005). Vi menar att det är innehållet 
på webbplatsen som avgör vilken nytta vi har av den. Vi kan ha nytta av att veta 
bibliotekets öppettider eller vem som är chef för biblioteket. Om vi utvidgar betydelsen 
av ordet nytta till att innefatta nytta i betydelsen att underhålla eller glädja innebär 
också detta att vi behöver titta på webbplatsens innehåll. Eftersom vi i vår studie inte 
kommer att analysera innehållet på webbplatserna har Sundströms definition mindre 
värde för oss trots att den visar på en viktig aspekt av syftet med en webbplats. 
 
Vi anser slutligen att begreppen användbarhet och tillgänglighet är integrerade med 
varandra. En produkt som är tillgänglig men inte användbar saknar värde. Detsamma 
gäller för en webbplats - kraven på användbarhet måste vara uppfyllda för att den ska 
vara tillgänglig för olika användargrupper. 

1.5.2 Övriga termer  
Här presenterar vi kort några termer som vi använder. Definitionerna som ges här är 
specifika för just denna uppsats. Det betyder med andra ord att definitionerna kan se 
annorlunda ut i andra sammanhang.  

Bildpunkt 
Bildpunkt eller pixel är den enhet i vilken en bildskärms upplösning mäts. Bildskärmar 
består av ett antal bildpunkter som är placerade i rader och kolumner. Bildpunkterna 
kan ändra färg och ljusstyrka för att i kombination med andra bildpunkter skapa en bild 
på bildskärmen. 

Bildskärm 
Med bildskärm menas den yta varigenom webbplatserna återges visuellt. Det kan till 
exempel handla om datorskärmar eller skärmar på mobiltelefoner. 

Gränssnitt 
Gränssnitt eller kontaktyta är den del av webbplatsen som användaren ser eller kan ta 
del av på annat sätt. Gränssnittet kan bestå av exempelvis bilder och text. 

HTML 
Hypertext markup language är det format eller den kod som används för att skapa 
webbplatser. Det är en kod som webbläsare känner igen och som gör att information på 
webbplatser visas på ett korrekt sätt. 
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Kontaktyta 
Se gränssnitt. 

Läsbarhet 
Med läsbarhet menar vi möjligheten att ta till sig en text, det vill säga om det går att se 
bokstäverna och texten på ett enkelt sätt. Exempelvis kan liten textstorlek eller 
olämpliga typsnitt försämra läsbarheten. 
 
Läsvänlighet 
Handlar om hur lätt det är att förstå vad som skrivs på webbplatserna. Även om 
användaren kan läsa texterna krävs det även att innehållet är utformat på ett förståeligt 
sätt. Exempelvis försämras läsvänligheten om det finns mycket facktermer i texten som 
saknar förklaring. 

Pixel 
Se bildpunkt. 

Skärmläsare 
Ett datorprogram som synskadade personer kan använda för att ta till sig innehållet på 
en webbplats. Detta sker genom att informationen läses upp med hjälp av talsyntes eller 
omvandlas till punkskrift. 

Startsida 
Den webbsida som är webbplatsens huvudsida. Har webbplatsen en hierarkisk struktur 
är detta sidan högst upp i hierarkin. 

Upplösning 
En bildskärm med hög upplösning består av ett större antal bildpunkter än en bildskärm 
med låg upplösning. Mer information kan därför återges vid högre upplösning och 
större delar av webbsidorna kan visas utan att rullning med hjälp av webbläsarens 
rullningslist krävs. 

Webbläsare  
Datorprogram med vilket det går att betrakta och använda webbplatser. Exempel på 
webbläsare är Internet Explorer. 

Webbplats 
En webbplats är en samling webbsidor som hör samman och som kan nås via World 
Wide Web. De webbplatser vi talar om här är folkbibliotekens webbplatser. Det innebär 
att även om bibliotekens webbsidor hör till kommunens webbplats betraktar vi 
bibliotekens sidor som en självständig webbplats. 

Webbsida 
Varje dokument eller sida som en webbplats är uppbyggd av kallas webbsida. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Folkbibliotekets uppdrag och tillgänglighet 
Som en effekt av den så kallade Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) växte och 
utvecklades bibliotekens verksamhet under 1980-talet. Bibliotekens öppettider 
förlängdes och den uppsökande verksamheten inom äldreomsorg, förskola och skola 
utökades (Forslund 2003). Den ekonomiska krisen under 1990-talet medförde att de 
flesta folkbibliotek tappade mark, och för att spara pengar slutade många kommuner att 
bedriva speciell verksamhet för äldre och funktionshindrade. Det blev färre bokbussar, 
filialbibliotek och anställda på biblioteken. De biblioteksbesökare som förlorade mest 
under denna period var användare i behov av särskilda tjänster eftersom de miste sin 
biblioteksservice (Forslund 2003). 
 
För att värna om bibliotekens fortlevnad och medborgarnas rättighet till ett folkbibliotek 
instiftade riksdagen 1996 bibliotekslagen (SFS 1996:1596). Enligt denna har folk-
biblioteken i uppdrag att arbeta inom områdena litteratur, kultur, utbildning och 
information. Det står i lagen att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för vilket 
kommunen ska vara ansvarig. Alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek 
men i verksamheten skall det ägnas särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter. Dessa grupper skall alltså 
prioriteras. 
 
Det finns flera styrdokument som beskriver vilken verksamhet folkbiblioteken ska 
bedriva. I Unescos internationella folkbiblioteksmanifest från 1994 står det att 
biblioteksverksamheten skall se till att information och kunskap görs lättillgänglig för 
besökarna. Även här poängteras att folkbiblioteken är till för alla, oberoende av till 
exempel ålder, kön och nationalitet. Personer som inte kan utnyttja det allmänna utbudet 
skall kunna erbjudas särskilda tjänster (UNESCO 2000). 
 
Även på nationell nivå, i de kulturpolitiska målen som riksdagen beslutade om 1974 och 
modifierade 1996, talas det om att all kulturverksamhet oavsett samhällssektor ska 
verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet (Kulturutskottets betänkande 
1996/97:KrU1). I Sverige är det Statens kulturråd som har fått regeringens uppdrag att 
verkställa de kulturpolitiska målen. Utifrån regeringens proposition Från patient till 
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 har 
riksdagen beslutat att vi år 2010 ska ha ett tillgängligare samhälle och att detta arbete 
ska prioriteras de kommande åren. Som ett led häri har folkbiblioteken av Statens 
kulturråd fått i uppdrag att senast 2006-04-30 upprätta handlingsplaner för hur 
tillgängligheten till biblioteksservice ska kunna förbättras. Dessa handlingsplaner ska 
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bland annat belysa bemötande och fysisk samt digital tillgänglighet. I Kulturrådets 
handledning för handlingsplanerna finns ett avsnitt som behandlar webbaserad 
information. Där tas det upp att webbplatsernas struktur ska vara enkel att hitta i. Andra 
punkter som ska tas i beaktande vid skapandet av handlingsplanerna är om den 
webbaserade informationen finns i lättläst version, om texten är möjlig att förstora, om 
bilder kan väljas bort samt om det finns biblioteksinformation på teckenspråk 
(Kulturrådet 2005). 
 
Olika undersökningar har visat att de digitala klyftorna ökar i Sverige idag. Med detta 
menas de skillnader som finns mellan olika medborgares möjlighet att få tillgång till 
och kunna tillgodogöra sig information via Internet. För att minska dessa digitala 
klyftor och ge fler medborgare möjlighet att i framtiden delta i de demokratiska 
beslutsprocesserna tog regeringskansliet år 2004 fram en handlingsplan för hur 
tillgängligheten till digital information i samhället ska kunna förbättras. I denna anses 
vissa faktorer förutom funktionsnedsättning kunna utgöra hinder för tillgängligheten. 
Det konstateras i handlingsplanen att män och barn har större tillgång till Internet än 
vad kvinnor har. Även hög utbildning leder till ökat utnyttjande av Internet. Detta gäller 
dock inte för ungdomar som oavsett utbildningsnivå i hög utsträckning använder 
Internet. För de äldre användarna är graden av utbildning av större betydelse än hur hög 
inkomst de har för om de använder Internet eller ej. Även själva uppkopplingen kan 
vara ett tillgänglighetshinder – användare med modem använder Internet i lägre 
utsträckning än de med bredband. Språket är ytterligare en faktor som är av stor 
betydelse. Bristfälliga kunskaper i svenska språket leder till minskat 
Internetanvändande. I handlingsplanen skriver man som förslag på åtgärder att alla 
folkbibliotek bör ha specialutrustning såsom förstoringsprogram och talsyntes för de 
användare som behöver detta. Förutom detta bör det även finnas personal på alla 
folkbibliotek som kan ge handledning till användare som behöver extra stöd för att 
kunna använda Internet. Arbetsgruppen menar också att samtliga webbplatser inom den 
offentliga sektorn ska åtgärdas så att de är tekniskt, språkligt och innehållsmässigt 
maximalt lättillgängliga (Regeringskansliet 2004).  
 
Men det finns fler anledningar än de tidigare nämnda till att biblioteken har alla som 
målgrupp. Styrdokument såsom Bibliotekslagen och Unescos biblioteksmanifest är 
några tungt vägande skäl men det finns även en bibliotekstradition som manar 
biblioteken och bibliotekarierna att göra allt för alla. Ytterligare en faktor kan vara att 
folkbiblioteken är offentligt finansierade via skattemedel och att de därför anses ha som 
uppdrag att ge service till alla. Kommunernas krympande resurser kan indirekt anses ha 
påverkat biblioteken såtillvida att man har arbetat för att göra alla till sin målgrupp för 
att härigenom visa sitt fortsatta berättigande. En verksamhet som är viktig för många är 
svårare att lägga ner än en verksamhet som är viktig för några få. Målgruppen alla har 
alltså varit viktig i arbetet med att få fortsatta anslag och ytterligare resurser.  
 
I folkbibliotekens uppdrag ingår även att värna demokratin. Detta anses ha hög prioritet 
eftersom demokratin är en fundamental grundsten i vårt svenska samhälle. Göran 
Greider skriver i sin artikel Biblioteket, demokratin och kulturen, vilken ingår i boken 
Bibliotek – mötesplats i tid och rum, att folkbibliotekets huvudansvar består i att ge en 
grund för att demokratin i samhället fungerar. Det är till biblioteket man ska kunna 
vända sig för att få information om vad som händer inom riks- eller lokalpolitiken, för 
att få fram lagförslag eller offentliga utredningar och så vidare. Greider menar vidare att 
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folkbiblioteken genom att de är offentlig verksamhet värnar demokratin. På 
folkbiblioteken har alla lika stor rätt att vara, låna, ta del av aktiviteterna och att utöva 
sitt användarinflytande. Greider visar här på kärnan i bibliotekens uppdrag att värna 
demokratin (Greider 2000). Detta uppdrag finns inte specifikt nedtecknat i till exempel 
bibliotekslagen – ordet demokrati förekommer inte där. Vi kan dock på goda grunder 
sluta oss till att det är så eftersom det i lagen står att alla medborgare ska ha tillgång till 
ett folkbibliotek.  
 
Sammanfattningsvis finns det alltså ett flertal anledningar till att folkbiblioteken ska 
vara till för alla. Som tidigare sagts står det explicit i Bibliotekslagen och Unescos 
folkbiblioteksmanifest att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, men det finns även 
indirekt formulerat i dessa dokument att folkbiblioteken ska värna demokratin. Men är 
detta möjligt? Kan folkbiblioteken bedriva verksamheter som är tillgängliga för alla? 
Har biblioteken aktiviteter och verksamhet för alla sina målgrupper?  När vi studerar 
vilka användare ett folkbibliotek har innebär det oftast att vi även indirekt studerar 
vilken verksamhet som finns eftersom dessa är svåra att skilja åt. Har biblioteket få 
aktiviteter för barn är det troligen färre barn som besöker just detta bibliotek. Finns det 
däremot aktiviteter riktade till flera olika målgrupper finns det troligen även en 
mångfald bland besökarna, vilket i sin tur kan leda till att biblioteket inspireras att 
anordna aktiviteter riktade till ytterligare andra målgrupper. Det blir som ringar på 
vattnet – nya besökare ger förslag på nya aktiviteter som kan locka ytterligare nya 
besökare och så vidare. Detta är ett sätt för biblioteken att bli tillgängliga för allt fler, 
men det finns ett flertal hinder på vägen. 
 
Joacim Hanson, filosofie doktor inom biblioteks- och informationsvetenskap, skriver i 
sin bok Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år att det inte ska 
förekomma några klasskillnader på de svenska folkbiblioteken. Han nämner i sin text 
bibliotekspionjären Valfrid Palmgren som redan på sin tid talade om visionen om 
biblioteket som ett rum där alla klasskillnader upphörde och att biblioteket var ett 
verktyg för att minska de sociala klyftorna i samhället. Denna vision har levt kvar och 
biblioteken ska än idag vara till för alla, men fokuseringen på olika användargrupper har 
ändrats genom tiderna beroende på vad som har varit politiskt korrekt. Hansson menar 
att det idag finns det ett önskemål om att knyta till sig de så kallat ”starka” i samhället. 
Detta sker genom att man talar om folkbibliotekens betydelse för en kommuns tillväxt. 
Ledarskiktet inom folkbibliotekssektorn vänder sig i sin marknadsföring direkt till 
näringslivet och erbjuder sina tjänster och information om företagande. Hanson är dock 
kritisk till denna diskurs och menar att det finns betydligt svårare och mer angelägna 
demokratiska frågor att ta ställning till. Som exempel anger han frågan om hur 
biblioteken ska kunna ge de människor i samhället som är mindre privilegierade tillgång 
till Internet och digital information eftersom detta är ett viktigt led i det demokratiska 
arbetet. Hansson skriver även att vi idag vet väldigt lite om vissa delar av 
folkbibliotekens roll i samhället. Bidrar folkbiblioteken till att klasskillnaderna 
utjämnas på lokal och nationell nivå eller inte (Hansson 2005)? Ett möjligt hinder mot 
tillgänglighet kan alltså vara den politiska styrningen – både på det nationella och på det 
lokala planet.  
 
Bibliotekschef Ingrid Atlestam menar att den politiska styrningen är för vag och att den 
därigenom är ett hinder för bibliotekens verksamhet och tillgängligheten. Hon skriver i 
sin artikel Det rättvisa biblioteket – för alla men inte allt från 1999 att det är självklart 
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att folkbiblioteken är till för alla men att det däremot inte är självklart att allt ska finnas 
på ett folkbibliotek. Hon menar att vissa minimikrav bör uppfyllas för att ett bibliotek 
enligt styrdokumentens innehåll och mål ska få kallas sig ett folkbibliotek. Som 
exempel på detta nämner hon att ett folkbibliotek ska ha öppet minst 30 timmar per 
vecka, tre snabba Internetuppkopplingar samt minst två bibliotekarietjänster. Hon 
skriver även att eftersom bibliotekens uppdrag är vagt formulerade i styrdokumenten 
kan kommunerna göra egna tolkningar och prioriteringar vilket ofta leder till att det inte 
satsas tillräckliga resurser på folkbibliotekens verksamhet. 
 
Även folkbibliotekens dåliga ekonomi tvingar fram prioriteringar. Dessa medför att 
vissa användargrupper prioriteras av biblioteken själva. Bibliotekskonsulent Siv Hågård 
diskuterar detta i artikeln Kan folkbiblioteket verkligen vara till för alla? (1999). Hon 
skriver att så länge folkbiblioteken är skattefinansierade bör de i princip betjäna alla, 
men att det inte är så i praktiken. Bristande ekonomiska resurser medför att biblioteken 
ofta tvingas satsa på vissa verksamheter och användargrupper framför andra. Hågård 
uppger att det idag har blivit allt vanligare att studerande besöker och använder 
folkbibliotekens tjänster. På vissa bibliotek uppges hälften av samtliga besökare vara 
studerande vilket har medfört att denna grupp i stor utsträckning har prioriterats. 
Eftersom resurserna är begränsade har detta oftast skett på andras bekostnad. Hon 
menar att till de minst gynnade grupperna hör ofta barn, handikappade, sjuka, äldre och 
till viss del de som bor i glesbygd. Detta får anses vara extra allvarligt eftersom några 
av dessa grupper nämns i bibliotekslagen som grupper folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt, det vill säga barn, funktionshindrade och andra minoriteter. Hågård 
menar även att klyftan mellan de prioriterade och de bortprioriterade grupperna hela 
tiden ökar och att det är hög tid att kommunpolitikerna tar sitt ansvar och bestämmer 
vilka grupper samt vilken verksamhet folkbiblioteket ska satsa på. Med dessa aspekter i 
åtanke är det kanske inte så konstigt att många bibliotek i första hand vänder sig till de 
faktiska användarna och inte arbetar så aktivt med verksamheten för de grupper Hågård 
anser vara minst gynnade. Det finns dock fler möjliga anledningar än dessa till att 
biblioteken prioriterar vissa grupper. 
 
Studier i Storbritannien har visat att bibliotekens ansträngningar att motverka 
ojämlikhet i samhället har lett till att väldigt lite i själva verket har förändrats. 
Undersökningar har visat att de biblioteksanvändare som utnyttjar sitt inflytande tillhör 
samma socialgrupp, utbildningsnivå och etniska tillhörighet som bibliotekarierna själva. 
Dessa användare har alltså troligen liknande åsikter och intressen som bibliotekarierna 
och på detta sätt cementeras verksamheten till att vara intressant för en smalare publik 
än alla. Joacim Hansson anser att eftersom biblioteken förhåller sig passiva till nya 
användare som vill komma in i verksamheten och utnyttja sitt inflytande sker ej någon 
nyrekrytering av användargrupper i egentlig mening. På lite längre sikt kan detta 
innebära att biblioteken får svårigheter med att rekrytera nya målgrupper eftersom det 
då saknas kunskap och förståelse för dessa. Det har inte gjorts några studier liknande 
denna i Sverige men vi kan anta att resultatet hade blivit snarlikt det i Storbritannien 
(Hansson 2005). 
 
Det finns alltså många faktorer som kan verka hindrande för tillgängligheten till 
folkbiblioteken, den politiska styrningen och de politiska prioriteringarna men även de 
prioriteringarna biblioteken själva gör på grund av dålig ekonomi. Vi har sett att 
bibliotekarierna själva prioriterar vissa användargrupper utifrån till exempel deras 
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utbildningsnivå och etniska tillhörighet. För att motverka dessa hinder menar bland 
andra Atlestam (1999) att biblioteken behöver en tydligare nationell eller lokal styrning 
för att kunna uppnå sina mål.  
 
Ett försök till ytterligare styrning har gjorts genom ett tillägg i bibliotekslagen (SFS 
1996:1596 §7) i vilket  kommuner och landsting har ålagts att efter den 1 januari 2005 
anta planer för biblioteksverksamheterna. Svensk Biblioteksförening definierar en 
biblioteksplan på följande sätt: 
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det 
samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses. Denna 
biblioteksplan skall förutom biblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller 
utbildning, omsorg, vård och näringsliv.  

(Svensk biblioteksförenings webbplats) 
 
En biblioteksplan är alltså ett strategiskt instrument som dels innehåller en analys av 
kommunens biblioteksbehov idag, men även strategier för hur verksamheten ska 
utvecklas i framtiden. Som exempel på frågor som Svensk biblioteksförening vill ska 
besvaras i biblioteksplanen kan följande nämnas ”Vilka bibliotek har kommunens 
invånare tillgång till?”, ”Vilka når vi?”, ” Hur görs information tillgänglig för invånarna 
idag?”, ”Vilken ambitionsnivå ska vi ha framöver?” och ”Vilken tillgång till Internet 
ska det finnas?” (Almerud 2005, s. 29). 
 
Om detta kommer att leda till att tillgängligheten till de svenska folkbiblioteken ökar 
eller minskar kan endast framtiden utvisa. Det är kanske så att flera faktorer behöver 
samverka för att tillgänglighetskravet i styrdokumenten ska kunna uppfyllas. 

2.2 Vem använder folkbiblioteket och till vad? 
Vi är biblioteksbesökare under i princip hela våra liv, från vaggan till graven. Över 
hälften av den svenska befolkningen har besökt ett bibliotek det senaste året. Detta 
innebär att biblioteken är den mest besökta kulturinstitutionen trots att 
besöksfrekvensen gått ned de senaste åren. Enligt Lars Höglund (professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap) och Eva Wahlström (universitetsadjunkt vid Högskolan i 
Borås) kan en förklaring till denna nedgång vara den allt hårdare konkurrensen från 
Internet, som sökverktyg och informationskälla (2005). I SOM-institutets undersökning 
år 2000 var skolungdomar i åldern 15-19 år de flitigaste biblioteksbesökarna.1 Efter 
avslutad skolgång gick besöksfrekvensen ned för att sedan öka igen då personerna 
skaffade barn. I samtliga åldersgrupper var det kvinnor som i högre grad än män 
besökte och använde biblioteken. Lars Höglund och Margareta Johansson 
(projektassistent) konstaterade vidare i undersökningen att icke-svenska medborgare, 
speciellt de som var uppväxta utom Europa, besökte biblioteket oftare än svenska 
medborgare. Anledningen till detta ansågs vara att denna grupp hade ett större 
informationsbehov avseende den svenska kulturen än vad någon som är uppväxt i något 
närliggande land kan tänkas ha (Höglund & Johansson 2001). Eftersom invandrare är en 

                                                 
1 I undersökningen ingick ej barn yngre än 15 år. 
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stor besöksgrupp på biblioteken menar vi att på samma sätt som biblioteket 
tillhandahåller böcker och tidskrifter på andra språk bör det vara lika självklart att 
erbjuda en webbplats med möjlighet att välja annat språk än svenska.  
 
I den undersökning SOM-institutet genomförde 2004 har fokus legat på möjliga orsaker 
till förändringar i biblioteksanvändningen. Man konstaterar att det alltjämt är de yngre 
(15-29 år) som är de flitigaste besökarna och att kvinnor i något högre grad än män 
besöker bibliotek. I denna undersökning har även besökarnas utbildningsnivå studerats. 
Det är betydligt vanligare med högutbildade besökare än lågutbildade och det 
konstateras att klyftorna mellan hög- och lågutbildades besöksfrekvens har ökat de 
senaste åren (Höglund & Wahlström 2005). Besöksgruppen invandrare ingår inte i 
SOM-undersökningen 2004 så här vet vi inte om trenden har ändrats.  
 
Men vad gör besökarna egentligen på biblioteket? De vanligaste aktiviteterna är att låna 
skön- och facklitteratur samt att läsa tidningar och tidskrifter, men sedan slutet på 1990-
talet är Internetanvändningen den aktivitet som har ökat mest i popularitet och då 
framförallt bland studerande och yngre besökare. Äldre använder denna tjänst i mindre 
omfattning (Höglund & Johansson 2001) och vi tror att det kan finnas flera anledningar 
till detta. Äldre har förmodligen mindre datorvana och har inte samma tillgång till 
Internet som yngre. En annan möjlig orsak är att webbplatserna inte är anpassade till 
äldres behov och fysiska förutsättningar. I SOM-undersökningen 2004 konstateras att 
färre besökare utnyttjar möjligheten att använda Internet på biblioteken. Någon 
jämförelse mellan olika åldersgruppers utnyttjande har inte gjorts. Den minskade 
användningen är sannolikt en följd av den ökade tillgången till Internet och bredband i 
hemmen. Möjligheten att söka i bibliotekens kataloger via Internet samt referenstjänster 
såsom Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie har troligen också påverkat 
bibliotekens besöksstatistik och därmed även användarnas nyttjande av datorer på 
biblioteken. En annan faktor som i framtiden kan visa sig vara av betydelse för 
biblioteken är den ökade mängden e-böcker och den ökade tillgången till dessa 
(Höglund & Wahlström 2005). 

2.3 Varför har folkbiblioteken en webbplats? 
Datanätens snabba utbyggnad och utveckling samt möjligheten att lagra och förmedla 
information digitalt har i stor utsträckning förändrat bibliotekens informations-
förmedling. Gårdagens kortkatalog har ersatts av databaser som i princip är tillgängliga 
för personal och användare från vilken dator som helst, oberoende av tid. Även 
Internets utbyggnad har haft stor betydelse för bibliotekens informationsförmedling. 
Mängden tillgänglig information har ökat lavinartat och idag handlar bibliotekariernas 
roll mycket om undervisa i informationssökning men även att kvalitetsgranska och 
kontrollera den information som förmedlas. För att göra en kort historisk återblick har 
som tidigare sagts utvecklingen varit snabb och så sent som i början på 1990-talet hade 
folkbibliotekens besökare i liten omfattning tillgång till datorgenererad information 
(Forslund 2003). 
 
Några år senare, i mitten på 1990-talet när Internet blivit allt vanligare i de svenska 
hemmen, rekommenderade Brümmer och Åstrand i sin magisteruppsats biblioteken att 
utnyttja Internet och dess möjligheter men att noga tänka igenom syfte och innehåll 
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samt vilka målgrupper man vill vända sig till. De beskriver de olika webbplatserna 
(både svenska och internationella) som att en del endast innehåller en presentation av 
det fysiska biblioteket, ett slags elektroniskt informationsblad, medan andra erbjuder 
olika elektroniska tjänster såsom möjlighet att söka i den egna eller andras katalog. En 
del webbplatser beskrivs även som så kallade gateways, det vill säga de länkar 
framförallt till andras resurser. Brümmer och Åstrand menar vidare att eftersom Internet 
har en större spridning än tryckt material är det viktigt att tänka igenom hur biblioteket 
presenteras. Det finns ingen anledning att presentera och marknadsföra biblioteket 
mindre seriöst på Internet än vad man gör i andra sammanhang (Brümmer & Åstrand 
1996). 
 
Det fanns alltså redan här olika syfte med bibliotekens webbplatser. De förmedlade 
information om det fysiska biblioteket, men de kunde även erbjuda en del tjänster. 
Dagens bibliotekswebbplatser är betydligt mer omfattande med mycket information om 
bibliotekets verksamhet för olika användargrupper. Vi kan på webbplatserna få 
information om vilken saga som kommer att läsas på nästa sagostund eller vad den 
bibliotekarie heter som har hand om bibliotekets tidskrifter. Den största förändringen är 
dock den stora utbyggnad av tjänster på nätet som har tillkommit. I början på 2000-talet 
hade för att nämna ett exempel över 80 procent av folkbiblioteken sin katalog 
tillgänglig via Internet (Forslund 2003). Men även andra tjänster har tillkommit. Det 
finns idag möjlighet att ladda ner e-musik eller e-böcker via nätet eller att chatta med 
alternativt skicka e-post till en bibliotekarie. De flesta biblioteken erbjuder även ett 
antal databaser via sin webbplats där besökaren kan logga in och exempelvis söka 
artiklar i fulltext inom ett visst ämne. Ytterligare en stor förändring som har skett med 
webbplatserna är de möjligheter som idag finns att anpassa webbplatserna till olika 
användares behov. Idag kan vi ändra textstorlek på en webbplats eller få fram 
information på lättläst svenska vilket innebär att webbplatsen kan ha som syfte att 
förmedla information även till personer med funktionshinder. 
 
För att besvara frågan om vilket syfte biblioteken har med sina webbplatser har vi valt 
att titta på två projekt som är genomförda de senaste åren. Länsbiblioteket i 
Östergötland fick i början på 2000-talet utvecklingsbidrag från Statens kulturråd för att 
utveckla en modell till en lokalt anpassad, interaktiv webbplats för folkbibliotek i små 
kommuner. Detta projekt har utvidgats med hjälp av EU-medel och syftet med arbetet 
har varit att öka tillgängligheten till folkbibliotekets informationsresurser i framförallt 
lands- och glesbygd. I projektbeskrivningen skriver man att den viktigaste funktionen 
för bibliotekets webbplats är att ge hjälp till självhjälp, vilket innebär att hjälpa 
besökarna att själva söka och använda de elektroniska funktionerna. Webbplatsen är 
alltså ett pedagogiskt verktyg som är nödvändigt i det dagliga arbetet. Ytterligare ett 
syfte med webbplatserna är att man genom att lägga ut bibliotekets tjänster på nätet ökar 
bibliotekets möjligheter att svara upp mot de krav och förväntningar som finns i det nya 
kunskapssamhället (Länsbibliotek Östergötland 2004). 
 
Ett annat intressant länsöverskridande projekt som är finansierat av Kulturrådet är 
LIMIT-projektet, vilket syftar till att öka användningen av folkbibliotekens e-tjänster. 
Detta projekt beräknas pågå under 3 år (från 2004 till 2007) och det är länsbiblioteken i 
Dalarna, Gotland, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och 
Östergötland som samarbetar. Enligt Else Nygren, universitetslektor i 
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Informationsvetenskap vid Uppsala Universitet och delaktig i LIMIT-projektet, saknar 
många bibliotek idag nedskrivna mål för sina webbplatser.  
 
Else Nygren pekar istället på några mål som hon anser borde finnas: 
  

• att väcka läslust  
• tydliggöra bibliotekariens kompetens i sökteknik och källkritik  
• väcka nyfikenhet och få besökaren att upptäcka sådant de inte visste fanns  
• vara tekniskt, layoutmässigt och innehållsmässigt lättillgängliga, och exempelvis 

erbjuda läshandikappade möjligheter att välja stor stil, hög kontrast och talsyntes  
• vara enkel att navigera i även om man kommit fel  
• informera om bibliotekets verksamhet   
• utgå från besökaren och inte personalen  

(Nygren 2006, bilaga 3). 

2.4 Människa-dator-interaktion 
För att vi ska kunna förstå vilka olika faktorer och egenskaper som påverkar samspelet 
mellan användare och webbplats har vi valt att redogöra för det forskningsområde inom 
informatiken som heter människa-dator-interaktion (MDI). Detta är ett 
tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på det tekniska systemet, användarens kognitiva 
förutsättningar och den kontext datorn används i. Samspelet mellan datorn och 
användaren kännetecknas av att människan har en avsikt med interaktionen och är den 
part som tillhandahåller flexibilitet och problemlösningsförmåga medan datorn i 
dagsläget är regelstyrd och har liten anpassningsförmåga till användarens avsikter. 
Syftet med forskningen inom MDI är alltså att anpassa datorerna så att deras 
användbarhet ökar (Allwood 1991). 
 
Inom MDI kan flera olika perspektiv användas för att studera samspelet. Som exempel 
kan nämnas det ingenjörsmässiga perspektivet, vilket är inriktat på praktiska riktlinjer, 
och det kognitiva perspektivet, vilket är baserat på människans uppfattnings- och 
förförståelseförmåga. Det finns även ett ekonomiskt och ett estetiskt perspektiv 
(Flensburg & Friis 1999). Vi kommer här att inrikta oss framförallt på det kognitiva 
perspektivet eftersom detta är av intresse för vår undersökning. 
 
Det kognitionsvetenskapliga perspektivet fokuserar framförallt på hur information 
representeras, hur den tolkas och hur informationen bearbetas i den mänskliga hjärnan. 
Betydelsen av människans perceptions- och minnesmodeller, problemlösning, inlärning 
och språkförståelse i interaktionen med datorn studeras (Westerholm & Åström 2002). 
 
Minnesforskarna anser att det finns tre olika minnessystem: sensoriska 
informationsbuffertar, korttidsminnet (KTM) och långtidsminnet (LTM). Vi inhämtar 
information om vår omvärld med hjälp av våra sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och 
känsel) varvid den för en kort tid lagras i otolkad form i de sensoriska buffertarna. 
Härefter tolkas informationen i förhållande till individens förkunskaper, det vill säga de 
begrepp som finns i individens långtidsminne, varvid en stor del överförs till 
korttidsminnet (Allwood 1991). Vid skapandet av ett datorprogram (eller en webbplats) 
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bör man till exempel fundera över hur informationen på skärmen struktureras så att den 
så mycket som möjligt aktiverar relevanta kunskaper i användarens minne. Carl Martin 
Allwood, professor i psykologi vid Lunds Universitet, nämner som exempel följande 
åtgärder: att använda ett konsekvent system för förkortningar, att ha ett tomrum mellan 
och runt olika typer av information och att samla information om samma sak på samma 
ställe (Allwood 1991). 
 
Inom det kognitiva perspektivet är det även viktigt att studera människans 
tankeprocesser. Allwood anser att tänkandet är analogiskt, det vill säga det är beroende 
av individens förkunskaper. Våra tankar utgår från det vi redan vet, vilket innebär att vi 
kan utnyttja våra kunskaper från ett område och applicera dem inom ett annat. Allwood 
menar vidare att vid planering och konstruktion av datorsystem är det viktigt att känna 
till när man kan förvänta sig analogiskt tänkande hos användarna. Vilken ursprunglig 
kunskapsdomän utnyttjar användarna för att förstå och kunna använda ett nytt program 
(eller en ny webbsida)? Användaren utgår ofta från andra delar av det program hon just 
använder, alternativt utgår hon från ett program hon tidigare använt. Speciellt nybörjare 
är beroende av att till exempel en viss aktivitet utförs på samma sätt i hela 
datorprogrammet (Allwood 1991). 
 
Detta gäller inte enbart datorprogram utan även webbplatsernas struktur. Det är till 
exempel allmänt känt att en understruken text på en webbplats är en länk.  Kommer 
användaren till en webbplats som har understrukna ord eller stycken som inte är länkar 
blir hon förvirrad och troligen irriterad. För att underlätta för besökarna på webbplatsen 
bör vi alltså följa den struktur som är bruklig och som används på andra webbplatser. 
 
En svårighet inom MDI-forskningen är att samspelet mellan människa och dator 
studeras i en given kontext. Eftersom interaktionen mellan människa och dator är 
beroende av egenskaper hos datorprogrammet och egenskaper hos användaren samt 
vilken uppgift användaren ska utföra kan förändringar av någon faktor påverka 
slutresultatet. Ytterligare en svårighet inom MDI-forskningen är att tekniken hela tiden 
utvecklas och önskvärda programegenskaper blir lätt föråldrade (Allwood 1991). 
 
Agneta Gulz, filosofie doktor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, skriver i en 
artikel i tidskriften Human IT att utformningen av de grafiska gränssnitten behöver 
individualiseras för att användaren ska kunna utnyttja sin tankekraft och kreativitet. 
Olika användare kan ha sitt eget individuellt utprovade gränssnitt (detta är förstås 
endast möjligt till viss del). Vi menar att detta bör vara ett mål för olika dataprogram 
men även för olika webbplatser. Gulz menar vidare att det idag talas om hur 
interaktionen mellan människa och IT kan bli snabb och felfri, men alltför sällan om hur 
den kan bli intressant, kul eller tillfredställande (Gulz 1999).  

2.5 Tidigare undersökningar 
Vi upplever att webbplatsdesign är ett område som ständigt förändras. Även om det 
finns kriterier vad det gäller konstruktionen av webbplatser som inte är tidsberoende, till 
exempel hur färger ska kombineras för att underlätta läsandet, så kommer det hela tiden 
nya tekniker och möjligheter som gör att ny forskning är nödvändig. Användandet av 
ramar på webbplatser är något som är relativt nytt och därmed något som tidigare 
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undersökningar inte tog i beaktande. Vidare är det numera vanligt med så kallade 
insticksprogram, till exempel Macromedia Flash Player, som inte användes för några år 
sedan. Texter presenteras inte heller alltid i HTML-kod, utan andra dokumenttyper 
används och blir allt vanligare, såsom Adobe Portable Document Format (PDF). 
 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har det skrivits ett flertal 
magisteruppsatser som behandlar webbplatser och deras tillgänglighet. Bland annat 
skrev Anna Brümmer och Charlotta Åstrand redan 1996 uppsatsen Biblioteken på 
Internet – en undersökning av elektroniska biblioteks hemsidors form, innehåll, struktur 
och användarstöd. Till skillnad mot vår undersökning studerade Brümmer och Åstrand 
framförallt forskningsbibliotekens webbplatser, både i Sverige och utomlands. I sitt 
resultat kom de fram till att webbplatserna användes på olika sätt. Vissa användes 
enbart för att presentera det fysiska biblioteket medan andra även erbjöd elektroniska 
tjänster. Författarna undersökte webbplatsernas form, innehåll, struktur och 
användarstöd för att sedan presentera ett antal rekommendationer för hur biblioteken 
ska utforma webbplatserna på bästa sätt. I rekommendationerna står bland annat att det 
är viktigt med en konsekvent utformning av webbplatsen för att underlätta orienteringen 
för användaren. Detta innebär att samma typografi ska användas på samtliga sidor och 
att det på alla webbsidorna ska finnas en länk till förstasidan. I rekommendationerna för 
form skriver författarna att för att underlätta för användare med andra webbläsare är det 
viktigt att samtliga bilder följs av en text. Detta är speciellt viktigt om bilden är en länk. 
Texten ska då tala om vart länken går och inte vad bilden föreställer. I de fall 
webbsidans bakgrund är full av grafik, en så kallad tapet, är det viktigt att dess mönster 
och färger tonas ned. I rekommendationerna för struktur skriver de att det är viktigt att 
välja en struktur som tillåter expansion och att innehållet på webbplatsen bör 
struktureras efter ämne. Avslutningsvis skriver de att en komplicerad struktur och ett 
avancerat innehåll kräver fler och mer utförliga hjälpsidor. Vi kommer i vår 
undersökning att titta närmare på webbplatsernas form och struktur men även indirekt 
vilket användarstöd som finns. Dock kommer vi inte att undersöka webbplatserna 
innehåll. Brümmer och Åstrand skrev sin uppsats för tio år sedan och vi tror att mycket 
har hänt sedan dess. Webbplatserna har utvecklats och troligen har även bibliotekens 
syn på hur webbplatserna ska se ut och fungera också förändrats. Även de riktlinjer och 
den litteratur som beskriver hur en webbplats ska konstrueras har med största 
sannolikhet förändrats allteftersom tekniken har utvecklats. 
 
Ytterligare en magisteruppsats som har nära anknytning till vår är Viktor Sarges 
Tillgänglighet på svenska folkbiblioteks webbplatser – en kvantitativ tillgänglighets-
studie (2004). I undersökningen studeras om det finns några användargrupper som är 
särskilt utsatta vad det gäller brister i webbplatsernas tillgänglighet. Vi har i vår 
undersökning definierat användaren utifrån ett brett perspektiv medan Sarge har ett 
smalare användarperspektiv och har till skillnad mot oss lagt speciell vikt vid att utifrån 
olika funktionshinder analysera graden av tillgänglighet. Sarge har studerat 30 
webbplatser, vilket innebär 20 fler än vi, men han har å andra sidan endast undersökt 
webbplatsernas startsidor samt sidorna en nivå ner i strukturen. Vi har undersökt hela 
webbplatserna. Vidare utgår han i sin undersökning, till skillnad mot oss, enbart från 
WCAG:s fastställda riktlinjer varvid han kommer fram till att tillgängligheten är låg på 
folkbibliotekens webbplatser. Detta drabbar till viss del alla användargrupper även om 
det finns vissa grupper som är särskilt utsatta, närmare bestämt synskadade, döva och 
personer med uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning eller minnesproblem. 
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Även Birgitta Åkerud har i sin magisteruppsats Användarundervisning på webben – 
Design för lättillgänglighet och användbarhet från 2001 med hjälp av ett eget framtaget 
granskningsinstrument studerat kvaliteten på utvalda webbplatser som har utbildningar i 
informationskompetens. Hon har inte granskat kvaliteten på själva undervisnings-
materialet men däremot har hon undersökt gränsnittet på webbplatserna ur ett 
användarperspektiv. Hennes checklista har skapats utifrån fyra olika områden, närmare 
bestämt dokumentegenskaper, webbstruktur och navigering, visuell presentation samt 
tillgänglighet vilka väl överensstämmer med våra undersökningsområden. Trots att 
författaren har undersökt kommersiella webbplatser och inte de från offentliga sektorn 
har denna undersökning ett värde för oss eftersom även hon utgår från ett 
användarperspektiv. I likhet med vår undersökning har Åkerud analyserat den grafiska 
designen (visuell presentation), struktur, navigering och tillgänglighet. Författaren 
konstaterar i sina slutsatser att majoriteten av webbplatserna i undersökningen, närmare 
bestämt 6 av 8, är användarvänliga. Med detta menar hon att de är lätta att söka i, lätta 
att läsa, går snabbt att ladda ner och att de alltså härav bedöms vara användarvänliga 
och lättillgängliga. Av de två webbplatser som inte bedömdes vara användarvänliga var 
en svårnavigerad och saknade hjälpsidor, den andra hade brister i form av ”smutsig” 
grafik och mörk färgsättning vilket gjorde den svårläst. Vi anser att dessa brister kan ha 
medfört att flera användargrupper har upplevt en bristande tillgänglighet, exempelvis de 
med synnedsättning eller de som har problem med färgseendet, men det har troligen 
även medfört problem för datorovana användare.  
 
Magisteruppsatsen Webbplatsen – En integrerad del av folkbibliotekets verksamhet? av 
Camilla Bergstrand från 2003 tittar närmare på några folkbibliotek i Göteborgsregionen 
och undersöker hur väl integrerade bibliotekens webbplatser är med det dagliga arbetet 
på biblioteken. Detta undersöks dels genom en granskning av webbplatserna, dels 
genom intervjuer med bibliotekarier. Den sistnämnda delen av undersökningen görs för 
att ta reda på om bibliotekariernas kompetens i att strukturera information tas till vara 
vid skapandet och upprätthållandet av webbplatserna. Bergstrand kommer fram till att 
webbplatserna är dåligt integrerade med den dagliga verksamheten på de fysiska 
biblioteken. Eftersom uppsatsen till stor del handlar om innehållet på webbplatserna är 
denna del av mindre intresse för oss, men hon kommer även fram till att webbplatserna 
inte lyckats helt bra med tillgänglighetsaspekterna. Bland annat är de inte anpassade för 
syn- eller läshandikappade. Dessutom är det dåligt med information på andra språk än 
svenska. Vi har valt att referera till denna uppsats eftersom även vi undersöker 
Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, men tre år senare. Har tillgängligheten förbättrats 
på dessa år? 
 
Flera uppsatser som undersökt tillgängligheten på olika webbplatser har alltså 
konstaterat i sitt resultat att dessa inte har varit tillgängliga, alternativt att det har funnits 
brister i tillgängligheten för användare med synnedsättning. Detta är ett enhetligt 
resultat medan endast enstaka av de uppsatser vi valt att referera till har funnit brister 
för användare med till exempel kognitiva funktionsnedsättningar och dövhet. 
 
Eftersom vi i vår undersökning utgår från styrdokumentens krav på tillgänglighet för 
alla är Anneli Backlunds och Annika Nilssons magisteruppsats Målgruppen alla och 
dess behov – folkbibliotekets flummiga men underbara uppdrag (2005) intressant för 
oss. De behandlar hur folkbiblioteken förhåller sig till sitt uppdrag att tillgodose alla 
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medborgares behov och varför biblioteken gör vissa målgruppsriktade satsningar. 
Författarna fann i sin undersökning att eftersom det är omöjligt för ett enskilt 
folkbibliotek att tillgodose allas behov har man omformulerat uppdraget till betydelsen 
att det på biblioteket ska finnas något för alla, ett så kallat basutbud. Detta utbud består 
ofta av tillgång till information, mediebestånd, IT-teknik, viss samhällsservice samt 
kultur. Utöver detta basutbud gör folkbiblioteken satsningar på vissa utvalda 
målgrupper vilka ofta överensstämmer med de grupper som ska prioriteras enligt 
bibliotekslagen. Det finns dock två grupper som mer sällan prioriteras, och det är 
ungdomar och invandrare. Backlund och Nilsson skriver även att det är sällan som 
biblioteken riktar sin verksamhet till nya målgrupper. Möjliga anledningar till detta är 
resursbrist och/eller personalens osäkerhet inför mötet med dessa nya grupper. För vår 
del är denna uppsats intressant eftersom den har studerat hur biblioteken löser sitt 
uppdrag att vara till för alla. Det så kallade basutbudet ska vara tillgängligt för alla och 
eftersom tillgång till information och IT-teknik ingår i detta anser vi att det finns ett 
stort intresse av att undersöka om ingångsporten (webbplatsen) till informationen är 
tillgänglig för alla. Backlund och Nilssons resultat visar även att ungdomar och 
invandrare är två användargrupper som sällan prioriteras på folkbiblioteken. Vi kommer 
i vår undersökning att utifrån språkliga aspekter studera tillgängligheten för framförallt 
invandrare.   
 
Det finns naturligtvis andra undersökningar av bibliotekswebbplatser än 
magisteruppsatser. Else Nygren har i LIMIT-projektet – Användarundersökning av 
Bibliotekens hemsidor (2006) utfört användartester för att belysa interaktionen mellan 
användare och vissa funktioner på utvalda webbsidor. Nygren har till skillnad mot oss 
inte använt någon checklista utan så kallade användartester vilka utfördes på så sätt att 
utvalda personer fick ett antal uppgifter att utföra på folkbibliotekens webbplatser. Hur 
de gick tillväga för att lösa uppgifterna videofilmades för att i ett senare skede 
analyseras. Denna undersökning är av flera anledningar intressant för oss, dels är den 
nyligen utförd och dels visar hennes resultat att förvånansvärt många inte hittade till 
bibliotekens hemsidor, något som får ses som problematiskt. Att ha webbplatser som är 
utformade på ett perfekt sätt ur ett tillgänglighetsperspektiv är inte mycket värt om 
användarna inte hittar till dem. Det visade sig även i undersökningen att det många 
gånger inte var helt lätt för användarna att finna basfakta såsom bibliotekets öppettider 
eller adress. Många gånger var dessutom informationen om bibliotekens tillgänglighet, 
det vill säga handikappanpassning med mera bristande. Att utföra reservationer och att 
använda tidskriftsdatabaserna visade sig vara de aktiviteter som vållade störst problem 
för användarna. Nygrens resultat visar på brister i tillgängligheten för de flesta 
användarna. Vi anser att detta blir extra besvärligt för användare med kognitiva 
funktionshinder och för ovana datoranvändare att utnyttja bibliotekets tjänster via 
webbplatserna.  
 
På uppdrag av Kulturnät Sverige granskade Karl-Erik Tallmo i slutet av 1990-talet ett 
fyrtiotal svenska kulturinstitutioners webbplatser, och resultatet presenterades i Hur bra 
är de svenska kulturinstitutionernas webbplatser? Granskningen utfördes framförallt 
med avseende på webbplatsernas gränssnittsdesign och han skriver i sin artikel att det är 
viktigt med en enhetlighet i typsnitt, färger och övrig formgivning.  Generellt upplevde 
han det som att webbplatserna var bra, men ett problem som ofta förekom var att 
navigeringen inte var helt begriplig. Tallmo skrev även att det på webbplatserna saknas 
information om vart länkarna leder samt vilka länkar som lämnar hemsidan. Detta 
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resultat överensstämmer med det resultat Brümmer och Åstrand kom fram till vid sin 
undersökning 1996. Trots att dessa undersökningar har några år på nacken och att 
många av webbplatserna säkerligen ser annorlunda ut idag tycker vi att de är 
intressanta. Inte minst gäller detta de upptäckta bristerna i det centrala 
navigationsverktyget på en webbplats, närmare bestämt länkarna. Det vore därför 
intressant att se om dessa idag är bättre utformade och ger tydligare information om vart 
de leder.  
 
Riksrevisionsverket granskade 2003 drygt 90 statliga webbplatser och rapporterade hur 
det stod till med deras tillgänglighet och användbarhet i rapporten Ett informations-
samhälle för alla? – Användbarhet och tillgänglighet hos statliga webbplatser. Detta 
inkluderar naturligtvis inga folkbiblioteks webbplatser, men rapporten är ändå av 
intresse då statliga webbplatser och folkbibliotek har det gemensamma att de ska vara 
tillgängliga för och kunna användas av alla. Där undersöktes inte enbart om 
webbplatserna var anpassade för funktionshindrade, utan även om invandrare och äldre 
kunde använda dem utan problem. Generellt visade det sig vara svårt att navigera på 
webbplatserna och detta tillsammans med dålig struktur hävdades skapa problem för 
funktionshindrade, till exempel personer med inlärnings- samt skriv- och lässvårigheter. 
Däremot underlättade de flesta av de undersökta webbplatserna det för invandrare 
genom att delar av innehållet hade översatts. 85 procent av webbplatserna erbjöd denna 
hjälp. För de invandrare som saknade information på sitt målspråk krävdes dock goda 
kunskaper i svenska för att de skulle kunna tillgodogöra sig informationen. När det 
handlade om äldre användare gjordes dock inte anpassningar i någon större 
utsträckning. Till exempel var det hos mer än 90 procent av de undersökta webb-
platserna inte möjligt att ändra textstorlek. 
 
I likhet med flera andra undersökningar visade alltså Riksrevisionsverkets granskning 
på brister i tillgängligheten för personer med kognitiva funktionshinder medan man till 
skillnad mot exempelvis Bergstrands undersökning fann att tillgängligheten för 
invandrare underlättats. Bergstrands undersökning är även denna från 2003, men den är 
regionalt avgränsad och betydligt mindre än Riksrevisionsverkets undersökning. Vi 
anser trots detta att hennes resultat är intressant. 
 
Pamela Harpel-Burke har i artikeln Library homepage design at medium-sized 
universities– A comparison to commercial homepages via Nielsen and Tahir (2005) 
undersökt bibliotekswebbplatserna på medelstora universitet. Resultatet har jämförts 
med vad Jakob Nielsen och Marie Tahir kom fram till då de undersökte kommersiella 
hemsidor i boken Användbara hemsidor – Analys av 50 webbplatser (2002). Nielsen 
och Tahirs undersökning handlade om det första intrycket av hemsidan, det vill säga 
förstasidan på en webbplats. Som exempel på kriterier som undersöktes kan nämnas 
webbplatsens syfte, navigering, sökfunktioner, grafisk design, nedladdningstider och 
uppdatering av sidan. Med utgångspunkt från dessa och ytterligare kriterier 
konstaterade Harpel-Burke i sin undersökning att bibliotekens webbplatser för det 
mesta inte skilde sig så mycket från de kommersiella. Dock var det noterbart att 
bibliotekens webbplatser endast använde sig av olika färger för besökta respektive 
obesökta länkar i 26 procent av fallen jämfört med 74 procent på de kommersiella 
webbplatserna. Resultatet visade även att bibliotekens webbplatser använde sig av 
animationer i relativt liten omfattning. Harpel-Burke noterade dessutom att bibliotekens 
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webbsidor var mindre och nästan alla klarade tiosekundersgränsen för nedladdning 
jämfört med 28 procent hos de kommersiella. 
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3 Metod 

Webbplatser är ett relativt nytt fenomen och för att studera dessa krävs det andra 
ställningstaganden än de vanliga etablerade metoderna erbjuder. Visserligen kan 
webbplatserna många gånger liknas vid dokument med text och bilder i pappersformat, 
men det finns även andra dimensioner. Hypertextformatet, det vill säga strukturen med 
länkar och menyer, gör att olika användare kan ta olika vägar då de tar sig igenom 
webbplatsen. Det finns ingen på förhand given ordning att ta till sig informationen, 
ingen början och inget slut, och olika typer av medier såsom fotografier, diagram, ljud 
och text blandas. Detta medför att bland annat olika navigeringsmöjligheter måste tas i 
beaktande vid en webbplatsanalys. 
 
Begreppet text såsom det används på webben måste enligt Sveningsson, Lövheim och 
Bergquist (2003) få en vidare betydelse än den vi är vana vid från pappersformat. På en 
webbsida är det inte enbart den skrivna texten som är av stor betydelse utan även 
textens visuella utseende såsom dess storlek, färg och form. Vissa övriga delar av 
webbsidan såsom bilder och abstrakta symboler är dessutom att betrakta som text 
eftersom de skrivs in i HTML-koden för att sedan kunna läsas. Internet och webbplatser 
är alltså ett forskningsområde som ställer nya frågor och utmanar tidigare metoder och 
sätt att arbeta.   
 
Vi har valt att undersöka webbplatsernas användbarhet utifrån en metod som Daniel 
Cunliffe i sin artikel Developing usable web sites – a review and model från 2000 kallar 
”inspection method”. I denna ingår inga användarundersökningar utan webbplatsernas 
gränssnitt jämförs med på förhand uppsatta riktlinjer.  Vi kommer att på liknande sätt 
använda oss av olika riktlinjer som finns dokumenterade inom litteraturen och på olika 
webbplatser. Som exempel kan nämnas de riktlinjer som Web Accessibility Initiative 
(WAI) har satt upp och som främst är till för att göra webbplatserna mer tillgängliga för 
funktionshindrade. Vi vill dock studera tillgänglighet ur ett perspektiv som inte enbart 
innefattar funktionshindrade utan även tar upp grupper såsom äldre, invandrare och 
personer med tekniskt undermålig utrustning.  
 
Eftersom det i bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och Unescos folkbiblioteksmanifest 
(UNESCO 2000) står att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek, oberoende av 
exempelvis språk, är det tydligt att WAI:s riktlinjer inte räcker för oss. Därför ser vi det 
som nödvändigt att skapa en egen checklista. För att listan inte ska bli oöverskådlig och 
ohanterlig kommer vi endast ta med riktlinjer som vi finner är av betydelse för ett 
folkbiblioteks webbplats. Att ta med exempelvis hur ”kundvagnar” ska vara utformade 
på kommersiella webbplatser har inget värde för vår undersökning. Checklistan kommer 
sedan att användas som underlag då webbplatserna granskas. 
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3.1 Urval och avgränsning 
 
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka svenska folkbiblioteks webbplatser. Detta 
gör vi för att dessa har flera olika målgrupper, och att det därför ställs extra höga krav 
på utformningen av webbplatserna avseende tillgänglighet. Vi har också valt att inrikta 
oss på vad Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) kallar mesonivå. Detta betyder 
att forskningsobjekten är ett begränsat antal grupper, företag eller institutioner vilket ger 
möjligheter att göra jämförelser och se likheter eller skillnader mellan de olika objekten. 
Vi kommer inte att göra direkta jämförelser mellan de olika webbplatserna (det är ingen 
rangordning vi försöker skapa), men i vår analys kommer ändå webbplatserna att kunna 
studeras både enskilt och i förhållande till varandra. 
 
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka biblioteken i de befolkningsmässigt tio 
största kommunerna, närmare bestämt Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg och Jönköping. Till dessa 
webbplatser finns det ett fysiskt bibliotek knutet Vi har alltså inte undersökt några 
digitala biblioteks webbplatser. Att vi valt dessa bibliotek beror på att de har potential 
att få många besökare. Eftersom kommunerna skiljer sig vad det gäller storlek kan det 
tänkas att de olika biblioteken har olika stora ekonomiska resurser att röra sig med. 
Detta är inte någonting som vi kommer att ta upp och väga in i resultatet. Vi har inte 
heller tagit hänsyn till faktorer såsom om det finns universitet/högskola eller hur många 
invandrare det finns i kommunen.  
 
Vad vi först och främst kommer att undersöka är webbplatsernas grafiska gränssnitt, 
språk samt struktur och navigationsmöjligheter. Vi kommer inte att ta upp 
webbplatsernas innehåll, såsom vilka tjänster de erbjuder. 

3.2 Riktlinjer för undersökningen 
Då webbdesign är ett relativt nytt fenomen, samt då det är ett område som ständigt 
förändras genom att nya tekniska möjligheter ständigt dyker upp, kan det till viss del 
vara problematiskt att finna litteratur där rekommendationerna är helt objektiva. Många 
gånger bygger dessa rekommendationer och riktlinjer mer på författarnas personliga 
preferenser än på vetenskapliga resultat, vilket får till följd att vad den ena författaren 
förespråkar kan den andra förkasta. Samtidigt kan de riktlinjer som för några år sedan 
var tillförlitliga numera upplevas som bristfälliga på grund av den tekniska 
utvecklingen. För att vi ska kunna bedöma folkbibliotekens webbplatser har vi valt att 
använda oss av de internationella standarder och riktlinjer som har tagits fram, men vi 
har också valt ut de rekommendationer som författare till böcker om webbdesign 
förespråkar så länge det inte finns motstridiga ståndpunkter mellan de olika författarna. 
Dessa riktlinjer och rekommendationer utgör grunden för den checklista vi skapar och 
fungerar som underlag för vår undersökning (se bilaga). Vi kommer nedan att 
presentera organisationer, litteratur och webbplatser vi har använt oss av lite närmare.  
 
World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium, bestående av 
medlemmar och organisationer från mer än 40 länder, som arbetar med att ta fram 
standarder och riktlinjer för World Wide Web. Web Accessibility Initiative (WAI), som 
är en arbetsgrupp inom W3C, har tagit fram en standard när det handlar om 
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tillgänglighet på webbplatser som de kallar Web Content Accessibility Guidelines 1.0 
(WCAG), en lista med fjorton riktlinjer. Målsättningen med denna är att öka 
tillgängligheten för funktionshindrade, men WAI hävdar att om den följs så förbättras 
tillgängligheten för alla. Detta är en standard som svenska myndigheter enligt lag måste 
leva upp till senast år 2010 (Sundström 2005). Vi har använt oss av WCAG som 
underlag för att skapa vår checklista, men eftersom den har några år på nacken har vi 
valt att inte följa den fullt ut. Dessutom finns det aspekter som vi menar är viktiga för 
folkbiblioteken men som inte tas upp i WCAG, exempelvis att informationen ska vara 
tillgänglig på flera språk. 
 
Användbarhetsboken – Bästa sätten att göra fungerande webb (2005) har varit central i 
denna uppsats. Den är skriven av Tommy Sundström som är en grafisk formgivare som 
har inriktat sig på användbarhet. Han varit med vid framtagandet av den första 
versionen av 24-timmarswebben (se nedan). Dessutom har han varit ansvarig designer 
för ett flertal webbprojekt, bland annat regeringens och riksdagens webbplatser. Vi har 
valt hans bok eftersom den är nyutkommen och delvis baseras på WCAG. Sundström 
anser att även om WCAG är bra så är den föråldrad och dåligt skriven och att det många 
gånger är oklart vad som egentligen menas. Han har därför gjort en ganska fri tolkning 
av WCAG i sin bok (Sundström, 2005). Detta är anledningen till att vi valt att lägga mer 
tyngd på hans bok än på WCAG vid utvecklandet av vår checklista. 
 
2004 gav Nämnden för elektronisk förvaltning och Statskontoret ut Vägledningen 24-
timmarswebben 2.0. Den är skapad av en projektgrupp bestående av experter från bland 
andra Statskontoret och Handikappsombudsmannen för att ge stöd för utvecklingen av 
offentliga sektorns webbplatser. Med hjälp av denna hoppas de att webbplatserna ska 
bli mer användarvänliga och att så många som möjligt ska kunna söka och läsa 
information, samt på ett enkelt sätt kunna interagera via webbplatsen. Detta är ett led i 
att uppnå visionen om en 24-timmarsmyndighet. Detta är inga bindande anvisningar 
utan kan mer ses som en hjälp vid utvecklandet av webbplatser. Även om det inte är 
några myndigheters webbplatser vi kommer att undersöka så anser vi att stora delar av 
denna vägledning skulle vara tillämpbar också på folkbibliotekens webbplatser. Det kan 
tänkas att den bredd av målgrupper som myndigheterna har för sina webbplatser skulle 
vara liknande de målgrupper som biblioteken har. Vissa målgrupper tror vi dock är 
flitigare besökare på bibliotekens webbplatser än myndigheternas, exempelvis 
målgruppen barn och unga. 
 
En av förgrundsgestalterna då det handlar om webbdesign och användbarhet på webben 
är Jakob Nielsen. Han ingår i Nielsen Norman Group som hjälper företag att göra 
produkter och webbplatser mer användarorienterade. Vidare är Nielsen en flitig 
föredragshållare och har skrivit ett flertal böcker som behandlar användbarhet. Vi 
kommer att använda oss av hans Användbar webbdesign (2001) samt hans och Marie 
Tahirs Användbara hemsidor – Analys av 50 webbplatser (2002). Den andra av dessa 
böcker tar främst upp webbplatsernas startsidor, men eftersom dessa sidor är de mest 
besökta på en webbplats, och många gånger de sidor som användaren först möter, 
menar vi att det går att använda en del av det som tas upp där. 
 
För att ta reda på hur webbplatserna bör utformas rent språkligt har vi förutom den ovan 
angivna litteraturen använt oss av Helena Englund och Karin Guldbrands Klarspråk på 
nätet från 2001 där det exempelvis tas upp hur tilltalet bör vara och att utformningen av 
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språket är beroende av vilken målgrupp webbplatsen riktar sig till. Vi tycker oss se att 
en stor del av litteraturen som behandlar webbdesign och användbarhet har en tendens 
att fokusera mycket på de mer tekniska detaljerna, exempelvis vilka typsnitt som är 
lämpligast att använda eller hur länkar ska se ut. Visserligen tas det ibland även upp hur 
språket ska vara utformat, men oftast i begränsad omfattning. Därför anser vi att 
Englunds och Guldbrands bok utgör ett lämpligt komplement till den övriga litteraturen. 
 
Vad är då viktigt att tänka på när en webbplats ska konstrueras? Vi kommer nedan att 
titta närmare på riktlinjer som behandlar områdena grafisk design, språk samt struktur 
och navigation. Dessa riktlinjer har utgjort grunden för vår checklista. Endast korta 
beskrivningar för varje delområde kommer att ges tillsammans med förklaringar varför 
dessa är av betydelse. Detta hoppas vi ska ge en förståelse för varför vår checklista ser 
ut som den gör. 

3.2.1 Grafisk design 
Utseendet på en webbplats är viktigt. Det förklarar vad för slags webbplats användaren 
har hamnat på samt hjälper henne att hitta. Till skillnad från grafisk design i 
reklamsammanhang, där det handlar om att fånga användarens uppmärksamhet, ska 
formgivningen på en webbplats ta hand om användaren och se till att hon trivs. 
Utformningen håller även samman en webbplats så att användaren vet när hon befinner 
sig på webbplatsen och när hon har lämnat den (Sundström 2005).  
 
Grafisk design handlar alltså inte enbart om det estetiska utan fyller även andra 
funktioner.  

Läsbarhet 
För att läsbarheten ska bli så bra som möjligt har vi fäst särskild uppmärksamhet på 
textstorlek, typsnitt, spaltbredd2, textjustering och rubriker.  
 
Det finns ett slags paradox vad det gäller textstorlek. Texten får inte vara för liten för då 
blir det svårt att läsa, men den får inte heller vara för stor för då blir det svårt att få en 
bra överblick. Lösningen är att låta användaren bestämma. För att detta ska vara möjligt 
måste webbplatsen vara konstruerad så att ändringar kan göras antingen via menyval i 
webbläsaren eller via en på webbplatsen särskild kontroll för detta (Sundström 2005). 
 
När det handlar om texter som ska läsas på en datorskärm är valet av typsnitt viktigt. 
Serif-typsnitt3 såsom Times New Roman och Antikva, är inte lämpliga om inte texten är 
stor eftersom de innehåller för mycket detaljer som blir svårt att återge (Nielsen 2001). 
Ett annat alternativ är att på webbplatsen lägga till kontroller för val av typsnitt 
(Sundström 2005). Då kan användaren på ett enkelt sätt själv välja det typsnitt hon 
föredrar. 
 
Hur långa textraderna är påverkar också läsbarheten. Långa rader gör att det kan vara 
svårt att gå från slutet av en rad till början av nästa, framförallt om inte radavståndet är 

                                                 
2 Spaltbredd och radlängd används synonymt i denna uppsats. Spaltbredd definieras här genom antal tecken per rad. 
3 Seriffer är de tvärstreck som går att finna i slutet på staplarna på vissa bokstäver. 
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stort. 70 tecken brukar betraktas som största lämpliga antal tecken per rad för att 
läsbarheten inte ska försämras vid läsning på webben (Sundström 2005; Statskontoret 
2004). Spaltbredden kan även göras fri så att den anpassar sig till fönsterbredden 
(Sundström 2005). Användaren kan då själv välja fönsterbredd och därmed även 
spaltbredd.  
 
Texter på webben ska vara vänsterjusterade4. Eftersom ord inte avstavas kan det bli 
stora luckor i texten om marginaljustering används, vilket kan vara problematiskt för 
personer med lässvårigheter (Sundström 2005). 
 
Rubriker kan antingen skrivas i ren text, eller skrivas i text som sedan omvandlas till en 
bild. Även om rubriker i form av bilder kan vara att föredra rent estetiskt (val av typsnitt 
är till exempel inte beroende av om användaren har just detta typsnitt på sin dator) är 
det bättre att använda sig av text. Det gör att användare som av olika anledningar inte 
kan se bilder lättare kan ta till sig informationen och nedladdningstiderna blir dessutom 
kortare (Sundström 2005). Vidare blir rubriker i textform även sökbara via söktjänster 
såsom Google. 

Bilder och animationer 
Det finns vissa fördelar med att använda sig av bilder på en webbplats. WCAG (14.2) 
förespråkar användning av bilder som ett komplement till text då de underlättar 
förståelsen av sidan.  
 
Det är viktigt att i HTML-koden lägga till alt-texter5 till bilderna. Dessa texter gör att 
personer som inte kan se bilderna ändå får nödvändig information. Alt-texten ska inte i 
första hand beskriva bilden, utan den ska vara en text som motsvarar bildens funktion. 
Alla bilder ska ha en alt-text, men om en bild inte uppfyller någon funktion ska en tom 
alt-text användas (Nielsen 2001; Sundström,2005; Statskontoret 2004). Att inte kunna 
se bilder drabbar inte enbart synskadade utan även personer som av olika anledningar 
har ställt in webbläsaren för att inte visa dessa. Det kan exempelvis bero på långsam 
Internetuppkoppling (bilder tar lång tid att ladda ner). 
 
Animationer bör inte användas i för stor utsträckning eftersom de kan göra att 
användaren får svårt att koncentrera sig på exempelvis en text. Dessutom kan 
ljusflimmer i höga frekvenser utlösa anfall hos personer med epilepsi (Sundström 2005; 
WCAG 7.1, 7.3). 

Färg 
För att ta till sig information får det inte ställas krav på användaren att hon ska kunna 
skilja mellan olika färger (Sundström 2005). Eftersom användare kan vara färgblinda är 
det viktigt att färgsättningen sker på ett korrekt sätt. Dessutom kan vissa användare 
fortfarande ha monokroma (svartvita) bildskärmar.  

                                                 
4 I en vänsterjusterad text är vänsterkanten men inte högerkanten på stycket rakt och parallellt med marginalen. Ett 
marginaljusterat stycke har både vänster- och högerkanten rak.  
5 En alt-text är en kortare text som läggs in tillsammans med bilden i HTML-koden. Denna text kan läsas upp med 
hjälp av skärmläsare eller visas istället för bilden.  
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Sidstorlek 
När webbsidor skapas kan de antingen ha en fast bredd eller anpassas till webbläsarens 
fönster. En fast bredd som är för bred för webbläsaren eller bildskärmen tvingar 
användaren att rulla i sidled, vilket gör det svårt att läsa. Om fast sidbredd används ska 
den inte vara bredare än 760 pixlar. En sidbredd som anpassas till webbläsarens fönster 
låter istället användaren bestämma storleken, vilket kan vara bra för bland annat 
personer som går in på webbplatsen via sina mobiltelefoner (Sundström 2005). 

Ramar6

Användning av ramar på webbplatser kan ställa till med problem. Om användaren 
kommer till en sida inom webbplatsen som ett resultat av exempelvis en sökning via 
någon söktjänst kommer bara innehållet på denna sida med och inte hela rampaketet. 
Det kan dessutom vara problematiskt att skriva ut en sida med ramar (Sundström 2005). 

Tabeller 
Numera används tabeller i webbsidor för att göra en attraktiv layout. Sundström anser 
att detta inte är helt bra, men han menar samtidigt att det inte finns några bra fungerande 
alternativ. Om tabeller används för layout ska det inte finnas tabeller inuti tabeller 
eftersom det då blir rörigt när de ska omvandlas till löpande text i en skärmläsare 
(Sundström 2005). Enligt Statskontorets Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 ska 
tabeller aldrig användas i layoutsammanhang, utan endast för att presentera strukturerad 
data i tabellform (2004). 

3.2.2 Språk 

Tilltal 
En webbplats kan använda antingen ett formellt eller informellt tilltal till sina 
användare. Ett formellt byråkratiskt språk kan ge ett stelt och tråkigt intryck i vissa 
sammanhang medan det i andra kan inge förtroende (Sundström 2005). På liknande sätt 
kan motsatsen, till exempel en webbplats med en överdrivet ungdomlig och forcerad 
stil, uppfattas som oseriös, såvida det inte handlar om en webbplats avsedd endast för 
ungdomar (Englund & Guldbrand 2001).  
 
Sundström skriver att det även är viktigt att bestämma om webbplatsen ska tala med 
användarens, avsändarens eller en neutral röst. Som exempel nämner han formuleringen 
av en rubrik som handlar om gjorda beställningar. ”Mina beställningar” innebär att 
användarens röst har använts, ”Dina beställningar” innebär att avsändarens röst har 
använts och bara ordet ”beställningar” är neutralt formulerat. Alla tre formerna har sina 
för- och nackdelar men endast den neutrala formen kan blandas med antingen 
användarens eller avsändarens röst. Det viktigaste är emellertid att vara konsekvent så 
att användaren inte blir osäker på om hon fortfarande befinner sig på webbplatsen 
(2005). 

                                                 
6 Ramar används för att dela upp innehållet på en webbsida. Har en sida en ram kan andra webbsidor visas inuti 
denna. 
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Läsvänlighet 
För att en text ska vara läsvänlig är det viktigt att använda ett enkelt och tydligt språk 
med en vokabulär som de tänkta läsarna känner väl till. En webbplats som är tänkt för 
en bred publik ska inte innehålla yrkesjargong och fackuttryck såvida dessa inte 
förklaras (Sundström 2005). För att underlätta för de användare som använder 
skärmläsare ska förkortningar och akronymer skrivas ut. Detta är speciellt viktigt första 
gången de används i en text (Nielsen & Tahir 2002). 
 
En webbplats med dålig grammatik och stavfel kan leda till att användaren ifrågasätter 
tillförlitligheten. Dessutom gör felstavade ord att uttalet inte alltid blir rätt då 
skärmläsare används (Sundström 2005). 
 
Texten ska dessutom vara så kortfattad som möjligt utan att informationsdjupet förloras 
(Nielsen 2001). Kursiv text och versaler ska endast användas för enstaka ord eftersom 
detta är mer svårläst på en bildskärm. 
 
På en webbplats som vänder sig till en bred allmänhet är det extra viktigt att tids- och 
datumangivelser blir rätt. Datum ska skrivas i svensk form på svenskspråkiga sidor, det 
vill säga år-månad-dag. Årtalet ska anges med fyra siffror, exempelvis 2006-02-14 
(Sundström 2005). 

Flerspråkiga webbplatser 
Om en webbplats har sidor på andra språk ska det länkas till dessa genom att språkets 
namn skrivs på originalspråk, exempelvis ”English” eller ”Deutsch”. Alternativt kan 
landets flagga användas som länksymbol. Det sistnämnda alternativet är dock inte alltid 
användbart då det finns språk som pratas i många länder, till exempel arabiska. 
Information och instruktioner på webbplatsen ska skrivas på ”lättläst” svenska för att 
göra språket tillgängligare. Det mer ambitiösa alternativet är att ge information på de 
vanligaste invandrarspråken samt teckenspråk, detta är dock ett komplement till lättläst 
(Sundström 2005). Varför det är viktigt att använda sig av teckenspråk beror på att 
teckenspråk ofta är dövas förstaspråk medan svenska är deras andraspråk (Statskontoret 
2004). 

3.2.3 Struktur och navigation 
För att en webbplats ska vara användbar krävs det att innehållet struktureras på lämpligt 
sätt. Navigationsmöjligheterna ska visa denna struktur och göra det möjligt för 
användarna att hitta bland innehållet och förflytta sig mellan de olika sidorna på 
webbplatsen. Oftast finns det flera olika sätt att navigera på en webbplats, exempelvis 
genom sökning och menyer (Sundström 2005). 
 
Det är tre saker som navigationsgränssnittet ska kunna upplysa användaren om, och det 
är var hon är, var hon har varit och vart hon kan gå. När det handlar om att upplysa 
användaren var hon befinner sig ska det visas på två olika nivåer, dels i förhållande till 
webbplatsens struktur, och dels i förhållande till webben som helhet. För att upplysa om 
den andra nivån är det lämpligt att använda en logotyp eller något annat 
igenkänningsmärke på varje sida (Nielsen 2001). 
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För att underlätta navigeringen är det viktigt att menyer och andra navigationselement 
ligger på samma plats på alla sidor och fungerar likadant inom hela webbplatsen 
(Statskontoret 2004; WCAG 13.1, 14.3).  

Länkar 
Länkar är ett av de vanligaste navigationselementen. Det är viktigt att det är tydligt vart 
varje länk leder. Eftersom synskadade kan ställa in skärmläsare att läsa upp enbart 
länkar måste dessa vara formulerade så att de kan läsas fristående. Det är även viktigt 
att länkarnas namn är unika så att det inte finns två länkar med samma namn som leder 
till olika ställen (Nielsen 2001; Sundström 2005; Statskontoret 2004; WCAG 13.1).  Det 
kan även vara lämpligt att ha rubriken på sidan som länken leder till som länktext så att 
kopplingen mellan länk och mål blir tydlig (Sundström 2005). 
 
För att användaren ska kunna se vilka sidor hon redan har besökt bör färgen på länkarna 
till dessa sidor ha en annan färg. Vanligtvis brukar obesökta länkar vara blåa och 
besökta lila eller röda (Nielsen 2001; Sundström 2005). 
 
Länkar är ofta understrukna. Därför är det viktigt att inte stryka under text som inte är 
en länk (Sundström 2005; Statskontoret 2004). Även om det ibland rekommenderas att 
alla länkar ska vara understrukna så kan det medföra att sidan får ett rörigt intryck. 
Länkar i till exempel menyer behöver inte vara understrukna, men när muspekaren förs 
över dem bör de reagera på något sätt så att det är tydligt att det är länkar det handlar 
om (Sundström 2005). 
 
Det ska finnas möjlighet att från alla sidor på webbplatsen ta sig till startsidan, 
exempelvis via en länkad logotyp (Sundström 2005; Statskontoret 2004). Detta är inte 
minst av betydelse om användarens första kontakt med webbplatsen är via någon annan 
sida än startsidan. Hon kan exempelvis ha använt en söktjänst som har länkat till en sida 
längre ner i strukturen. 

Menyer 
Menyer är länkar som ligger bredvid varandra och är ett sätt att tydliggöra strukturen på 
webbplatsen för användaren. Eftersom samma meny ofta finns på flera olika sidor är det 
viktigt att den aktuella sidan markeras i menyn och att den inte är länkad (Sundström 
2005; Statskontoret 2004). Därmed är det lättare för användaren att veta var hon 
befinner sig. 

Sökvägar 
För att göra det lättare för användaren att veta var i strukturen hon befinner sig kan 
sökvägar eller brödsmulor användas. Det är i princip länkar i en rad som visar var 
användaren befinner sig i förhållande till överordnade kategorier ända upp till 
startsidan. Dock finns det andra varianter av sökvägar eller brödsmulor. En av dessa är 
sökstigen som istället för att visa var i strukturen användaren befinner sig visar vilka 
sidor användaren har besökt på webbplatsen. Denna form bör undvikas eftersom den 
inte tillför något. Att gå till tidigare besökta sidor är en funktion som finns i 
webbläsaren i form av bakåtknappen (Sundström 2005). 
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Sökmöjligheter 
Det bör finnas sökmöjligheter på webbplatsen. Sökning är ett av de navigationsverktyg 
som används allra mest. Det är viktigt att sökmöjligheterna går att nå från hela 
webbplatsen genom att på varje sida placera en sökruta eller en tydligt utformad länk 
som går till en speciell söksida (Sundström 2005). Även om all information går att nå 
via exempelvis en meny kan det många gånger vara så att menyalternativen inte är 
utformade på samma sätt som användaren föreställer sig. Ska användaren söka efter 
exempelvis vilka arrangemang som är aktuella på biblioteket söker hon kanske efter 
ordet ”Aktuellt” i menyn medan menyalternativet är ”Nyheter” eller vice versa. Den 
sökning vi talar om här är sökning på webbplatsen, alltså inte sökning i bibliotekets 
katalog. 
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4 De undersökta webbplatserna 

Vi kommer i denna del att redovisa och analysera resultatet av undersökningen. 
Indelningen sker efter de ämneskategorier från vilka vi har gjort undersökningen. Vi 
börjar med grafisk design för att sedan titta närmare på språk och slutligen struktur och 
navigation.  
 
Hur webbsidorna ser ut kan variera mellan olika webbläsare. Vi har i huvudsak använt 
oss av Internet Explorer eftersom vi upplever att denna idag är den mest spridda och 
använda. Dessutom är många gånger webbplatserna anpassade efter just denna 
webbläsare. Då vi har kontrollerat hur väl färgsammansättningarna fungerar på 
monokroma bildskärmar och för färgblinda personer har vi använt oss av programmet 
Colordoctor vilket gör svartvita skärmdumpar av webbsidorna, det vill säga omvandlar 
dem till svartvita bilder. 
 
Undersökningen ägde rum mellan 2006-03-28 och 2006-04-10.  

4.1 Grafisk design 
För att det överhuvudtaget ska gå att ta till sig information måste det grafiska 
gränssnittet vara utformat på ett sätt så att användaren inte behöver anstränga sig i 
onödan. Detta är ett av de viktigaste områdena då det handlar om tillgänglighet på en 
webbplats och därför har en stor del av undersökningen fokuserat på just detta område. 

4.1.1 Läsbarhet 

Textstorlek 
Av de undersökta webbplatserna gick det att via webbläsaren ändra textstorlek i nio fall 
av tio. Endast på webbplatsen för Göteborgs stadsbibliotek gick det inte att ändra 
textstorlek på detta sätt. Enda sättet att få stor text var genom att klicka på en länk 
längst ner på sidan för utskrift och där ändra textstorleken, men detta gällde enbart för 
den aktuella sidan och proceduren behövde därmed upprepas för varje ny sida som 
besöktes på webbplatsen. Dessutom låg denna länk ibland långt ned på sidan vilket 
krävde rullning nedåt i fönstret. För Stockholms stadsbibliotek gick det att ändra viss 
text via webbläsaren medan annan text ändrades via ett val på webbplatsen. Inbyggd 
funktion för att ändra textstorlek fanns även på webbplatserna för Örebros och 
Norrköpings stadsbibliotek. I det senare fallet togs dock bilderna på sidan bort och 
dessutom bestod textraderna av lika många bokstäver vilket medförde att sidan blev 
bredare. Uppsalas och Helsingborgs stadsbibliotek hade en länk till en separat sida för 
att göra ändringar av exempelvis textstorlek. Eftersom dessa webbplatser är en del av 
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kommunernas webbplatser medförde detta att användaren tvingas söka upp bibliotekets 
sidor på nytt. 

Analytisk kommentar 
Den webbplats som utmärkte sig mest gällande möjligheten att ändra textstorlek var den 
som tillhörde Göteborgs stadsbibliotek. Att det saknas ett enkelt och smidigt sätt att 
ändra textstorlek på får ses som en stor brist. Går det inte att läsa texten har användaren 
ingen nytta av webbplatsen, även om den för övrigt är utmärkt och erbjuder en mängd 
användbara tjänster. Visserligen gick textstorleken att ändra via sidan för utskrift, men 
att behöva upprepa denna procedur för varje besökt sida på webbplatsen är inte 
acceptabelt. Dessutom var länken för denna funktion placerad längst ner på varje sida 
och därmed svår att upptäcka. Den låg ibland nedanför den synliga delen av sidan och 
krävde därmed rullning. Det är knappast det första stället användaren söker på. En 
annan webbplats med vissa brister var Stockholms stadsbiblioteks. Om all text ska 
ändras i storlek måste det göras både via webbläsaren och via funktion på webbplatsen. 
Detta är inte helt självklart för användaren. Har hon ändrat via funktionen på 
webbplatsen kan det förefalla som att resterande text inte kan ändras. Trots dessa brister 
får folkbibliotekens webbplatser som helhet anses som tillgängliga avseende 
möjligheten att ändra textstorlek. Lite förvånande var det dock att webbplatserna för 
folkbiblioteken i de två största städerna hade stora brister, framförallt Göteborgs. Sedan 
är det en smaksak om textstorleken ska ändras via menyval i webbläsaren eller genom 
funktionella knappar på webbplatsen. Vi anser att knappar på webbplatsen är att föredra 
eftersom dessa tydligt visar att möjligheten till ändring finns. Det är antagligen långt 
ifrån alla användare som känner till alternativet att ändra via webbläsaren. 

Typsnitt 
Av de undersökta webbplatserna var det enbart den för Helsingborgs stadsbibliotek som 
använde typsnitt med seriffer, och då handlade det om typsnittet Georgia. Dessutom 
fanns möjligheten att ändra till ett typsnitt utan seriffer via en särskild sida på 
kommunens webbplats. Rubriker och menyer på denna webbplats använde däremot 
typsnitt utan seriffer. På webbplatsen för Göteborgs bibliotek fanns möjligheten att 
ändra typsnitt då version för utskrift valdes. Örebros biblioteks webbplats hade på alla 
sidor länken ”Skriv ut sidan”, vilken öppnade ett nytt fönster med aktuell sida anpassad 
för utskrift, en sida där typsnitten hade seriffer. 

Analytisk kommentar 
Att så många som nio av tio webbplatser använde typsnitt utan seriffer får ses som 
mycket bra. Dessutom var det typsnitt med seriffer som fanns på den tionde 
webbplatsen speciellt anpassat för läsning på bildskärm. Att det för att ändra typsnitt på 
denna webbplats krävs att användaren lämnar bibliotekets webbsidor kan däremot 
upplevas som mindre bra. Vilket typsnitt som ska väljas beror till viss del på tycke och 
smak. Att använda typsnitt med seriffer kan vara acceptabelt om texten är tillräckligt 
stor (små tecken byggs upp av färre bildpunkter vilket gör det svårt att återge bokstäver 
som har för komplicerad form). Vi föredrar att teckensnitt utan seriffer används 
eftersom detta skapar mindre problem om användaren väljer att minska textstorleken, 
exempelvis för att få en bättre överblick eller om bildskärmen inte har tillräckligt hög 
upplösning för att visa stor text på ett tillfredställande sätt. 
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Att som på Göteborgs och Örebros webbplatser erbjuda en möjlighet att ändra till 
typsnitt med seriffer vid utskrift är däremot lämpligt. I motsats till läsning från 
bildskärm underlättas läsningen om detta slags typsnitt används vid tryckta texter, det 
vill säga texter som läses från papper. 

Spaltbredd 
Fast spaltbredd användes på nästan alla av de undersökta webbplatserna. På Uppsala 
folkbibliotek fanns möjligheten att välja alternativet ”Anpassad webb” där användaren 
kunde välja ”Layoutläge”. Då ändrades webbplatsens utseende och spaltbredden blev 
fri. Webbplatsen för Malmö stadsbibliotek använde för det mesta fast spaltbredd, men 
på startsidan gick det till viss del att ändra denna. Dock gick det inte att göra raderna 
hur korta som helst. Sidorna för barn och ungdom hade fri spaltbredd. På övriga 
webbplatser användes fast spaltbredd eller radlängd. Däremot skiljde det sig avseende 
längden på raderna. På webbplatserna för Göteborgs, Malmös, Linköpings och 
Norrköpings bibliotek bestod raderna i vissa fall av fler än 100 tecken, ibland upp till 
120. För Stockholms bibliotek var vissa rader på cirka 90 tecken och Västerås hade 
rader med 95 tecken. På övriga webbplatser var siffran omkring 70. 

Analytisk kommentar 
Att använda sig av fast eller fri spaltbredd är till stor del en smaksak, och det finns inget 
rätt eller fel. Fri spaltbredd gör dock att användaren har mer kontroll och kan anpassa 
den efter sina behov. Att de flesta av de undersökta webbplatserna använde fast 
spaltbredd ser vi inte som något större problem. Det stora problemet var däremot antalet 
tecken per rad. Här upplevde vi stora brister. Av de tio undersökta webbplatserna var 
det endast tre som låg på acceptabla nivåer, det vill säga 70 tecken eller färre per rad. 
Anmärkningsvärt är också att den enda av webbplatserna där det gick att välja mellan 
fri och fast spaltbredd, närmare bestämt Uppsalas, hade acceptabel spaltbredd även i 
standardläge. Här fanns alltså två bra alternativ att välja mellan.  
 
Även om många av webbplatserna använde för långa rader går det i vissa fall att komma 
undan problemet genom att göra texten större. Detta ser vi dock inte som någon perfekt 
lösning, och på vissa av webbplatserna medförde större text att webbsidan blev bredare 
och därmed krävdes rullning i sidled för att kunna ta del av all information.  
 
Visserligen ser vi inte fast spaltbredd eller radlängd som något problem, men vi hade 
ändå önskat att fler bibliotek använde sig av fri spaltbredd. Det hade gett användaren 
möjlighet att välja hur långa raderna ska vara genom att ändra webbläsarens 
fönsterstorlek. Samtidigt är vi medvetna om att alla användare kanske inte känner till 
denna möjlighet. Mer om fördelarna med att anpassa webbplatsernas sidor och innehåll 
efter fönsterstorleken tas upp nedan under rubriken Sidstorlek.  

Textjustering 
Ingen av de undersökta webbplatserna använde sig av marginaljustering. Alla använde i 
huvudsak vänsterjusterad text, även om det fanns undantag. Exempelvis förekom det på 
sidan för barn på webbplatsen för Örebros folkbibliotek centrerad text, dock var det 
inga längre stycken. Även på Norrköpings bibliotek gick det att finna centrerad text i 
enstaka stycken. Malmös biblioteks webbplats hade några rader med information om 
adress och öppettider på startsidan som var högerjusterade. 
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Analytisk kommentar 
Det är antagligen inget vanligt fenomen att texter marginaljusteras på webben. Det 
krävs trots allt ett medvetet val från skaparen av webbplatsen om texten ska vara ordnad 
på detta vis. Görs inget blir texterna vänsterjusterade. Även om det förekom några få 
undantag var de undersökta webbplatserna ändå i huvudsak utformade på ett lämpligt 
sätt vad det gäller detta område. Att använda sig av centrerad eller högerjusterad text ser 
vi dessutom inte som lika problematiskt som om marginaljusterad text hade använts, i 
varje fall inte då det endast handlar om några få rader. Eftersom ord inte avstavas på 
webbsidor kan marginaljusterad text medföra att det blir stora luckor i texten, det vill 
säga att avståndet mellan orden blir för stort. Att marginaljusterad text inte förekom på 
någon av webbplatserna får därför ses som positivt.  

Rubriker 
De allra flesta rubrikerna på webbplatserna var i textformat. Några av rubrikerna för 
hela bibliotekets webbplats hörde samman med logotypen och var därför i bildformat. 
Huvudrubriken för Linköpings stadsbibliotek var inte någon logotyp men var ändå en 
bild. Här fanns en alt-text knuten till rubriken. För huvudrubriken på sidorna för barn 
och unga vid Malmös stadsbibliotek användes bildformat, och även här var en alt-text 
knuten till bilden. På webbplatsen för Stockholms bibliotek fanns rubriken ”Tips!” på 
startsidan. Denna var i bildformat och saknade alt-text. Även på webbplatsen för 
Uppsala bibliotek fanns en rubrik i bildformat, närmare bestämt rubriken för 
webbtjänster. Här fanns en alt-text till bilden. 

Analytisk kommentar 
Generellt sett såg det bra ut med rubrikerna på de undersökta webbplatserna, det vill 
säga att textformat användes i stor utsträckning. Vid undantagen handlade det oftast om 
huvudrubrikerna för webbplatserna, och dessutom hängde dessa rubriker många gånger 
samman med logotyperna. Rubrik och logotyp utgjordes med andra ord av en 
gemensam bild. Att sidorna för barn och unga på Malmös webbplats använde sig av en 
bild istället för text har antagligen sin förklaring i att detta ger möjligheten att använda 
sig av roligare typsnitt. Det största misstaget vi upptäckte var rubriken för tips på 
webbplatsen för Stockholms stadsbibliotek. Att inte använda sig av alt-text till denna 
bild gör det svårt för exempelvis synskadade. 
 
Även om det såg mycket bra ut med rubrikerna hade vi önskat att bilder inte användes 
som rubriker över huvud taget. Fördelen med bilder är att det ger större frihet för 
skaparen av webbplatsen, det vill säga att typsnittet inte behöver finnas på användarens 
dator. Detta medför att det exempelvis går att göra roligare rubriker som i fallet med 
Malmö stadsbiblioteks sidor för barn och unga. Här tycker vi därför att det är förståeligt 
att de använder en bild som rubrik. Att kunna skapa en visuellt sett attraktiv webbplats 
är naturligtvis viktigt, men samtidigt medför detta vissa nackdelar. Rubriker som bilder 
tar längre tid att ladda ner och de blir dessutom inte sökbara genom söktjänster. Därför 
ställer vi oss tveksamma till Linköpings biblioteks val att göra huvudrubriken som en 
bild. Denna bild tillför inget estetiskt som inte skulle gå att uppnå lika bra med en rubrik 
i textformat.  



 37

4.1.2 Bilder 
På alla de undersökta webbplatserna användes alt-texter, dock i varierad omfattning. 
Några webbplatser hade alt-texter till i princip alla bilder, bland annat den som tillhörde 
Göteborgs stadsbibliotek. På webbplatsen för Stockholms stadsbibliotek saknades det 
alt-texter för några bilder. Exempelvis fanns det som nämnts ovan ingen alt-text till 
bilden för rubriken ”Tips!” på startsidan. Även på Malmö stadsbiblioteks webbplats 
fanns en del bilder som saknade alt-texter, bland annat på sidorna för ”Ungt forum”. 
Webbplatserna för Linköpings, Västerås, Örebros och Jönköpings folkbibliotek hade 
några bilder som saknade alt-texter. 
 
Det fanns även skillnader i hur alt-texterna var utformade. Några beskrev inte 
funktionen för länkade bilder utan istället enbart vad de föreställde. Som ett exempel 
där detta var vanligt förekommande kan nämnas webbplatsen för Malmö stadsbibliotek. 
På deras startsida fanns en liten bild av ett utropstecken och ett frågetecken. Denna bild 
var länkad till en sida där det gick att lämna tips och synpunkter. Dess alt-text löd ”Ett 
litet blått utropstecken och ett lika litet rött frågetecken”. Med andra ord fanns här en 
beskrivning av bilden och inte dess funktion. På webbplatsen för Göteborgs bibliotek 
fanns flera länkade bilder med tomma alt-texter. De flesta webbplatserna använde på ett 
flertal ställen beskrivningar av de länkade bilderna istället för deras funktion. Ibland 
användes även tomma alt-texter eller så saknades alt-texter helt. För webbplatsen för 
Helsingborgs bibliotek användes funktionsbeskrivningar i stor utsträckning, men för 
logotypen och länken till bibliotekets startsida användes alt-texten ”Helsingborg.se”, det 
vill säga adressen till kommunens startsida. 

Analytisk kommentar 
Att alla webbplatserna i undersökningen använde alt-texter är naturligtvis bra, men trots 
detta fanns det många bilder som helt saknade alt-text. Visserligen kan det alltid 
förekomma misstag, att konstruktören helt enkelt glömmer bort att lägga in en text till 
någon enstaka bild, men eftersom det finns program och gratis tjänster via Internet som 
kan användas för att enkelt kontrollera att alla bilder har alt-texter är misstagen inte 
acceptabla.  
 
När det handlar om själva alt-textens utformning fanns det brister på flera ställen. Att 
till en länkad bild beskriva vad bilden föreställer istället för vart användaren kommer 
eller vad som händer när hon klickar på den är inte riktigt bra. Många gånger är det inte 
helt självklart vart länken leder även om användaren vet vad bilden föreställer. Då alt-
texter i vissa webbläsare dessutom dyker upp som en liten textruta ovanpå bilden då 
muspekaren förs över den är en väl utformad alt-text till stor hjälp även för personer 
som kan se bilderna.  
 
Att använda sig av en webbadress som alt-text som på Helsingborgs webbplats är inte 
riktigt bra (framförallt inte när adressen inte stämmer). Det krävs då att användaren 
känner till webbadressen och vilken webbplats som den tillhör. 
 
Generellt sett var alt-texterna trots allt bra utformade, och det är trots allt bättre att det 
till länkade bilder finns beskrivningar av vad de föreställer än att det helt saknas alt-text. 
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4.1.3 Animationer 
Det var mycket sparsamt med animationer på de undersökta webbplatserna. På 
Stockholms stadsbiblioteks webbplats fanns det en långsamt blinkande punkt, på 
sidorna ”Ungt forum” på webbplatsen för Malmö stadsbibliotek fanns några långsamt 
blinkande punkter samt en rad med färger längst upp som rörde sig sakta. Långsamma 
pulseringar på orienteringskartan över Linköpings bibliotek användes för att visa vilken 
avdelning användaren valt. Helsingborgs biblioteks webbplats använde sig av en 
tecknad bild av två ansikten som rörde på munnen emellanåt. Inga av animeringarna 
blinkade i höga frekvenser. 

Analytisk kommentar 
Eftersom exempelvis en animerad bild kan dra uppmärksamheten från den text 
användaren läser ser vi det som positivt att det var väldigt få animationer på 
webbplatserna. Endast animationen på Linköpings webbplats hade någon betydelsefull 
funktion, närmare bestämt att upplysa användaren om var avdelningarna låg. De andra 
webbplatsernas animationer hade endast estetisk betydelse. Även om de kan förefalla 
lite onödiga, och webbplatserna hade klarat sig utmärkt utan dem, så rörde det sig om 
långsamma rörelser eller pulseringar. Vi tror därför inte att de utgör alltför stora 
störningsmoment, utan användarna kan koncentrera sig på andra områden på 
webbplatserna. Då alla animationerna dessutom var långsamma medför det inte heller 
några problem för personer med epilepsi. 

4.1.4 Färg 
Generellt sätt såg det bra ut på bibliotekens webbplatser avseende användningen av 
färger. På sidorna för ungdomar på webbplatsen tillhörande Malmös stadsbibliotek var 
det några texter som var svåra att urskilja då rosa text var placerad mot grå bakgrund. 
Linköpings bibliotek använde sig av färgkoder på kartan över det fysiska biblioteket.  
Exempelvis rubriken ”Dagstidningar” hade en brun färgkod, och hyllorna där dessa var 
placerade var på orienteringskartan brunmarkerade. På webbplatserna tillhörande 
Stockholms, Göteborgs, Västerås och i viss mån Jönköpings bibliotek kunde det vara 
svårt att urskilja länkar som var placerade inne i textstycken. Dessa länkar var inte 
understrukna utan särskilde sig istället genom att en annan färg användes, en färg som 
på en monokrom bildskärm blev i princip samma som resterande text. 

Analytisk kommentar 
Färgsammansättningen på webbplatserna var bra. Något enstaka fall förekom där texten 
var svår men inte omöjlig att urskilja på en svartvit bildskärm. Detta  förändrar dock 
inte vårt helhetsintryck. De färgkoder som användes på kartan över Linköpings 
bibliotek var inte heller något problem eftersom det fanns ett alternativt sätt att visa var 
medierna var placerade, närmare bestämt en långsam pulsering på kartan då användaren 
valde en rubrik (se animationer ovan). Lite problematiskt var det däremot på några sidor 
där det var svårt att urskilja länkar som var placerade inne i texten. Det hade varit bra 
om dessa länkar även varit understrukna. Samtidigt kan det tyckas att understrykningar 
skapar ett rörigt intryck och gör texten mer svårläst, men så länge det enbart rör sig om 
ett fåtal ord i ett stort textstycke menar vi att detta är acceptabelt. Det betyder inte att 
länkar som är utformade som menyer, eller länkar som inte ligger inne i textstycken, 
behöver vara understrukna. Huvudsaken är att användaren inte ska behöva föra 
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muspekaren över varje ord i ett större textstycke för att se om det finns någon länk 
gömd där. 

4.1.5 Sidstorlek 
Nästan inga av webbplatserna använde sig av anpassad sidbredd. På Malmös webbplats 
var sidbredden anpassad till viss del på startsidan, men den gick inte att göra speciellt 
smal (breda bilder förhindrade detta). Däremot gick det att göra sidan hur bred som 
helst. Marginaler gjorde dock att fönstret inte fylldes ut helt med sidans element. På 
sidorna för barn och ungdom var sidbredden också anpassad, men inte heller där fyllde 
sidan ut fönstret helt på grund av användning av marginaler. Biblioteket i Uppsala 
använde fast sidbredd, men genom att gå in och anpassa utseendet för hela kommunens 
webbplats var det möjligt att få anpassad sidbredd. Detta medförde dock att utseendet 
på sidorna förändrades, bland annat blev det då färre färger på sidan och menyerna fick 
ett annat utseende och en annan placering. 
 
Flera av webbplatserna med fast sidbredd använde sig av storlekar som låg över 760 
pixlar. De bredaste sidorna gick att finna på webbplatsen för Västerås bibliotek. Där var 
sidbredden cirka 1000 pixlar. Örebros och Norrköpings webbplatser hade sidbredder 
som låg på omkring 900 pixlar. Sidorna för ”Ungt forum” på webbplatsen tillhörande 
Malmö stadsbibliotek hade en bredd på strax under 900. Även startsidan var bredare än 
760 pixlar, medan resten av webbplatsen använde färre än 760 bildpunkter. Övriga 
undersökta webbplatser låg på eller nära gränsvärdet 760. Göteborgs bibliotek använde 
sig av 700 pixlar.  

Analytisk kommentar 
Lite förvånande var det att så få av webbplatserna använde sig av fri sidbredd. Endast 
på en av dem fanns möjligheten att få hela webbplatsen med fri sidbredd, men detta 
krävde att användaren letade upp denna möjlighet och utförde nödvändiga åtgärder 
själv. Det kan vara svårt för en ovan användare att veta hur hon ska gå tillväga. I våra 
ögon blev dessutom inte webbplatsen särskilt attraktiv i detta utförande. En fri sidbredd 
behöver inte innebära att användaren är beredd att ge upp de estetiska värdena. I de få 
andra fall där fri sidbredd gick att finna användes marginaler, exempelvis sidorna för 
barn och unga på Malmö stadsbiblioteks webbplats. Vi har lite svårt att förstå varför 
inte all väsentlig information ska kunna fylla hela fönstret. Blir sidan för bred och 
exempelvis textraderna för långa är det enkelt för användaren att minska 
fönsterstorleken. 
 
Det är inget direkt fel att använda sig av fast sidbredd. Det gör dessutom att 
konstruktören får bättre kontroll över utseendet. Dock kräver detta att sidorna inte är för 
breda. Här fann vi stora brister hos några av de undersökta webbplatserna. Att använda 
sig av 1000 bildpunkter som på Västerås bibliotek gör att rullning i sidled blir 
nödvändig om bildskärmar med exempelvis 800 x 600 bildpunkter används, en inte 
alltför ovanlig upplösning. Detta är inte acceptabelt. Ska fast sidbredd användas ska 
sidbredden aldrig vara större än gränsvärdet 760 bildpunkter.  
 
Vi hade önskat att fri sidbredd användes i större utsträckning. Även om webbsidor med 
fast sidbredd ligger inom gränsvärdet så kräver det många gånger att webbläsarens 
fönster fyller hela bildskärmen för att problem inte ska uppstå. Därmed begränsas 
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möjligheterna för användaren att ha flera fönster öppna bredvid varandra. När nu den 
tekniska utvecklingen dessutom har gjort det möjligt att gå in på webbplatser via 
mobiltelefoner ser vi det som självklart att sidorna har fri sidbredd. Fri sidbredd gör att 
webbsidornas storlek kan minskas så att de får plats på dessa telefoners bildskärmar, 
bildskärmar som är små och ofta har relativt låg upplösning. Det räcker alltså inte 
längre att anpassa webbplatser efter den rådande ”standard” som gäller för datorer och 
datorskärmar. Eftersom möjligheten finns att göra webbplatser med fri sidbredd förstår 
vi inte varför detta inte utnyttjas i större utsträckning. Antingen beror det på okunskap 
eller helt enkelt bekvämlighet då fast sidbredd gör det enklare att få full kontroll över 
utseendet. Konstruktören behöver då inte ta hänsyn till hur stort användaren väljer att 
göra webbläsarens fönster. 

4.1.6 Ramar 
På de undersökta webbplatserna användes i princip aldrig ramar. Endast på webbplatsen 
för Jönköpings bibliotek användes ramar, och då endast om katalogen hade valts och 
användaren sedan klickade på länken tillbaka till bibliotekets webbplats. Katalogens 
meny lade sig då till vänster i webbläsarens fönster medan startsidan och de övriga 
sidorna på bibliotekets webbplats öppnades i en ram till höger. Med andra ord såg 
webbplatsen likadan ut som före katalogen hade valts, med undantaget att 
menylänkarna som hörde samman med katalogen placerades till vänster och följde 
sedan med hela tiden då användaren navigerade runt på webbplatsen. 

Analytisk kommentar 
Även om det finns vissa fördelar med att använda sig av ramar, såsom att inte allt 
innehåll behöver laddas på nytt då en ny sida väljs, menar vi att nackdelarna klart 
överväger fördelarna. Därför ska ramar inte användas. På de undersökta webbplatserna 
såg det väldigt bra ut vad det gällde användandet av ramar, det vill säga att ramar 
saknades i de flesta fall. På den enda webbplatsen där det förekom, närmare bestämt på 
Jönköpings webbplats, fann vi en lite märkligt lösning. Vi har svårt att förstå poängen 
med detta förfaringssätt. Det förefaller som att katalogen är det viktigaste och något 
som måste vara tillgängligt under hela besöket på webbplatsen, men först när katalogen 
har besökts en gång. Dessutom blir ett av de problem som kan uppstå vid användning av 
ramar tydligt då katalogen väljs en andra gång via webbplatsens startsida, det vill säga 
den sida som ligger inuti ramen. Då placeras ytterligare en meny med alternativ för 
katalogen på vänstersidan i ramen, alltså två identiska kopior av katalogmenyn bredvid 
varandra. Detta är inte särskilt lyckat. 

4.1.7 Tabeller 
De flesta av webbplatserna använde tabeller, och då handlade det enbart om tabeller i 
layoutsammanhang. Med andra ord fanns det inga tabeller som användes för enbart 
strukturerad data. På sju av de tio undersökta biblioteken användes dessutom tabeller 
inuti andra tabeller. Detta innebär att i princip alla de webbplatser som använde tabeller 
även placerade tabeller inuti andra tabeller. 

Analytisk kommentar 
Även om många menar att tabeller aldrig ska användas för att skapa en layoutmässigt 
attraktiv webbplats så ser vi inte detta som något stort problem. Även om idealet är att 
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aldrig använda dem för annat än för strukturerad data så är de ett lätt sätt att få kontroll 
över hur webbplatsen ser ut. Därför ser vi inte det som problematiskt att så många av de 
undersökta webbplatserna använde tabeller av layoutmässiga skäl. Däremot var det 
mindre bra att det på ett flertal bibliotek gick att finna tabeller inuti andra tabeller. Detta 
menar vi inte är nödvändigt för att göra en attraktiv webbplats. Det är möjligt att erhålla 
samma resultat med en tabell som med flera. Ur konstruktionssynpunkt kan det 
emellertid finnas fördelar med att ha tabeller inuti andra tabeller, framförallt om många 
tabellceller används. Om nya celler behöver läggas in eller gamla tas bort i ett senare 
skede behöver detta inte påverka hela sidan. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det 
däremot inte bra eftersom det kan vara svårt för synskadade som använder skärmläsare 
att orientera sig på webbsidan. 

4.2 Språk 
Eftersom den största delen av informationen på webben består av text är det viktigt att 
denna är skriven på ett sådant sätt att användaren förstår och kan ta till sig budskapet. 
Formuleringen av texten är även viktig för att få användaren att känna tillit till 
webbplatsen.  

4.2.1 Tilltal 
Samtliga undersökta webbplatser var konsekventa i sitt val av tilltal och ingen använde 
både avsändarens och användarens röst. Däremot var det vanligt att blanda någon av 
dessa med den neutrala rösten. Malmö, Göteborg och Norrköping använde endast 
avsändarens röst. Som exempel kan nämnas ”så hittar du rätt” och ”ditt biblioteks-
konto”. Biblioteken i Linköping, Västerås och Helsingborg blandade avsändarens röst 
med den neutrala. Uppsala, Örebro och Jönköping använde endast den neutrala rösten, 
exempelvis ”låna om böcker” och ”logga in med lånekort”. 

Analytisk kommentar 
De webbplatser som använder avsändarens röst upplever vi som något mer personliga. 
Det personliga tilltalet säger dessutom att här kan besökaren interagera med 
webbplatsen. Eftersom alla tio webbplatserna är relativt omfattande tycker vi att det är 
ett bra resultat att samtliga är konsekventa i sitt tilltal och att ingen blandar avsändarens 
och användarens röst. 

4.2.2 Läsvänlighet 

Fackuttryck 
De flesta biblioteken förklarade de fackuttryck som förekom i menyerna med en title-
text7. På Malmö stadsbibliotek förklarades länken ”sök i katalogen” på följande sätt: 
”Sök bland bibliotekets böcker, cd, dvd, video, tidskrifter osv”. Detta var det enda 
bibliotek som förklarade begreppet katalog på sin förstasida. Linköping webbplats hade 
som menyval på sin förstasida ”Bibliotekets katalog”. Title-texten sa samma sak och 
                                                 
7 En text som skrivs in i HTML-koden och som kopplas till ett visst objekt. Denna text visas i en liten ruta som dyker 
upp då muspekaren förs över det aktuella objektet. 
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begreppet katalog förklarades först på sidan ”Sökguide” längre ner i hierarkin. Många 
bibliotek, exempelvis Uppsalas, Linköpings, Örebros, Norrköpings, Helsingborgs och 
Jönköpings, förklarade begreppen e-bok, talbok, ljudbok och e-musik på de sidor som 
handlade om detta. Ordet databas och faktadatabas användes av flera bibliotek 
(Uppsalas, Örebros, Jönköpings och Stockholms) utan att begreppen förklarades. 
Jönköpings stadsbibliotek använde förkortningarna ”TPB”, ”TPB-katalogen” och 
”uppsök” utan att dessa skrevs ut eller förklarades. Jönköpings stadsbiblioteks 
instruktion för hur låntagaren själv kan reservera en bok löd:  
 

Sök upp den bok du vill reservera och titta på ”Kataloginfo”. Var noggrann med att kontrollera att 
du reserverar via rätt katalogpost. Vid rubrikerna ”Omfång” och ”Anmärkning” anges i klartext om 
posten gäller ett speciellt medium såsom talbok – endast för synskadade, DAISY – digital talbok 
endast för synskadade, CD-bok – kan lånas av alla, kassettbok – kan lånas av alla. Även olika typer 
av video noteras. 

Analytisk kommentar 
Att förklara fackuttryck och svåra ord i en title-text är en bra lösning. Vissa begrepp 
såsom e-böcker och e-musik är biblioteken bra på att förklara medan andra termer 
såsom katalog, bibliotekskatalog, databas och faktadatabas i de flesta fall saknar en 
förklaring.  Vi anser att även dessa termer bör förklaras eller ersättas av till exempel sök 
bok eller sök tidskrift. Jönköpings stadsbiblioteks instruktion om hur man reserverar en 
bok anser vi skulle kunna göras mer lättillgänglig genom att den skrevs i punktform och 
då utan onödiga omskrivningar. Termerna katalogpost, omfång och post bör dessutom 
ersättas med andra ord eller förklaras på ett lämpligt sätt. Jönköpings stadsbibliotek bör 
dessutom skriva ut förkortningar, till exempel vad TPB betyder. Detta skulle kunna leda 
till att fler använder denna service. 
 
Vad bristen på förklaringar beror på vet vi inte, men antagligen har det att göra med att 
bibliotekarierna har använt många av termerna så länge att de ser det som självklart vad 
de betyder. Detta kan vara förklaringen till att e-böcker och e-musik som är relativt nya 
fenomen förklaras, det vill säga att endast ”nya” termer behöver definieras. Problemet 
är att för barn, ungdomar, invandrare och andra som kan tänkas vara nya biblioteks-
besökare är många av de övriga termerna ”nya”. 

Kursivering och versaler 
Stockholms webbplats hade enstaka kursiverade ord. På övriga webbplatser fanns ingen 
kursiv text. Det enda biblioteket som hade en större mängd text skriven med versaler 
var Jönköpings som använde det i sina rubriker. Linköpings och Uppsalas webbplatser 
hade ingen text skriven med enbart versaler medan övriga bibliotek använde det för 
enstaka ord. 

Analytisk kommentar 
De flesta biblioteken hade endast enstaka ord skrivna med versaler eller kursiv text 
vilket vi tycker är bra.  Speciellt den kursiva texten är svårläst på en bildskärm eftersom 
lutande streck är svårare att återge då bildpunkterna är indelade i vertikala kolumner 
och horisontella rader. Det blir med andra ord lätt hackiga eller trappstegsformade 
streck. 
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Stavning och grammatik 
På nio av de undersökta webbplatserna var stavning och grammatik korrekt. Jönköpings 
stadsbibliotek hade dock på sin webbplats enstaka syftningsfel, stavfel och meningar 
med felaktig meningsbyggnad. Ett exempel på detta var följande utdrag från den 
webbsida som beskrev talböcker och uppsökande verksamhet: 
 

På biblioteket kan man också låna vanliga kassett- eller cd-böcker. De är tillgängliga för vem som 
helst och för dem gäller samma regler som för lån av vanliga tryckta böcker. Men dessa skall alltså 
inte blandas ihop med det som vi på biblioteken kallas talböcker och som alltså är till endast för dig 
som har svårt att läsa. 

 
Ytterligare exempel från denna webbplats var: ”I Jönköpings kommun finns 16 stycken 
folkbibliotek, bokbussen inräknad. En del små med kort öppettid, andra öppna nästan 
varje dag.”  

Analytisk kommentar 
Texten på Jönköpings stadsbiblioteks webbplats var inte grammatiskt korrekt och 
innehöll stavfel vilket innebar att den blev svårläst och svårförståelig. Som användare är 
det lätt att tappa förtroendet för en webbplats som innehåller språkfel. Det blir dessutom 
problematiskt för synskadade som använder skärmläsare eftersom uttalet blir fel om 
orden är felstavade. Speciellt allvarligt är detta för sidor som innehåller information för 
funktionshindrade och läshandikappade. Att det inte gick att finna stavfel eller 
grammatiska fel på någon av de övriga webbplatserna ser vi som mycket positivt.  

Datumformat 
Norrköpings webbplats var den enda i undersökningen som var konsekvent och angav 
datum med årtal (fyra siffror)-månad-dag på samtliga sidor. Övriga webbplatser 
blandade olika typer av datumangivelser, exempelvis 5/4, den 06 april samt lördag 13 
maj. Göteborgs stadsbibliotek var den enda webbplats som angav årtal med enbart två 
siffror, exempelvis 06-03-28. 

Analytisk kommentar 
Vi efterlyser en större enhetlighet avseende hur datum anges. Att endast webbplatsen 
för Norrköpings stadsbibliotek angav datum på ett korrekt sätt var naturligtvis inte bra. 
Då olika datumformat blandas blir det svårt för framförallt invandrare som kanske är 
mer vana vid en annan modell än den svenska, exempelvis dag-månad-år med årtal 
angivet med två siffror. Fördelen med att använda fyra siffror för att ange årtal är 
dessutom att det aldrig är någon tvekan om vilka siffror som representerar just året.  

4.2.3 Flerspråkiga webbplatser 
Vi fann en markant skillnad mellan de olika biblioteken avseende hur mycket och 
vilken information som fanns på andra språk. Västerås, Örebros och Helsingborgs 
stadsbibliotek hade endast information på svenska. Dessa bibliotek hade dock en 
engelsk version av sin katalog, men för att hitta denna krävdes att användaren kunde lite 
svenska. På webbplatsen för Helsingborgs stadsbibliotek fanns en länk som hette 
”English”. Denna ledde till kommunens engelskspråkiga sidor, vilket betydde att 
bibliotekets webbplats lämnades. Uppsala stadsbibliotek hade en liknande lösning. 
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Även här ledde länken ”English” till kommunens sidor, men där fanns en länk som gick 
tillbaka till stadsbibliotekets engelska webbplats. Övriga bibliotek hade i varierande 
omfattning information på engelska om bland annat öppettider, adress och regler för 
lån, men även information av mer allmän karaktär. Malmö stadsbibliotek hade förutom 
detta även formulär för att beställa fjärrlån och artiklar på engelska. Inget av de 
undersökta biblioteken hade hela eller större delen av webbplatsen på något annat språk 
än svenska. Det vanligaste var att det enbart fanns någon eller några enstaka sidor som 
endast beskrev det fysiska biblioteket. Dessutom ledde många av de länkar som fanns 
på de engelskspråkiga sidorna till svenska sidor. 
 
Det vanligaste språket förutom svenska var engelska. Linköpings stadsbibliotek hade 
även information på spanska och Jönköping hade information på ett okänt språk (عربي). 
Språket fanns inte presenterat på svenska och förklarande title-text saknades. Göteborgs 
bibliotek hade allmän information på engelska och tyska. Dessutom fanns lånereglerna 
på 15 olika språk inklusive svenska. Många bibliotek hade standardiserade kataloger, 
bland annat från Axiell, i vilka det fanns möjligheter att välja språk. De vanligaste 
språken i katalogerna var engelska och danska.  
 
Flertalet av de undersökta biblioteken som hade sidor på andra språk länkade till dessa 
genom att ange målspråket eller en bild på landets flagga. På Linköpings stadsbibliotek 
krävdes dock att ”Andra språk” valdes i menyn. Därefter det gick att välja språk genom 
att klicka på en brittisk eller spansk flagga. Göteborgs bibliotek hade på startsidan en 
länkad engelsk flagga, men för att få information på tyska var användaren tvungen att 
klicka på ”STADSBIBLIOTEKET” i menyn och sedan ”Mångkulturellt” i undermenyn. 
På sidan som kom upp fanns texten ”Information om Göteborgs stadsbibliotek på 
engelska och tyska” där orden ”engelska” och ”tyska” var länkar. Lånereglerna gick 
också att nå via denna sida alternativt via ”LÅNEREGLER” på huvudmenyn och ”På 
andra språk” på undermenyn. Där fanns det länkar till lånereglerna på de 15 olika 
språken uppradade. Alla länkarna var skrivna på svenska, det vill säga ”Albanska”, 
”Arabiska”, ”Engelska” och så vidare. Malmö stadsbibliotek gav besökaren möjlighet 
att välja engelskspråkig sida direkt från startsidan via länkarna ”Search Catalog”, ”Your 
Library” och ”Account”. 
 
Endast Örebro stadsbibliotek hade på sin webbplats information på lättläst svenska och 
på teckenspråk. I Uppsala hade kommunbiblioteken sina låneregler på lättläst svenska. 
Övriga bibliotek har varken information på lättläst svenska eller på teckenspråk. 
 
Analytisk kommentar 
Eftersom invandrare i hög utsträckning besöker folkbibliotek är det anmärkningsvärt att 
biblioteken i Västerås, Örebro och Helsingborg inte hade information på något annat 
språk. Visserligen hade Örebro stadsbibliotek information på lättläst, vilket möjligen 
kan ses som lämpligare för invandrare än övrig svensk text, men detta förutsatte att 
besökarna kunde lite svenska. De tre angivna biblioteken gav möjlighet att välja språk 
på katalogsidan, men för att veta detta och för att hitta till denna sida krävdes viss 
kunskap i svenska. Att som på Linköpings webbplats använda sig av en länk med texten 
”Andra språk” är naturligtvis mindre bra. Kan man inte svenska är det inte lätt att veta 
att denna länk leder till andra språk. Detsamma gäller för Göteborgs bibliotek där 
användaren var tvungen att kunna en hel del svenska för att nå till de relevanta sidorna. 
Dessutom var det inte helt enkelt att hitta till dessa sidor även om användaren behärskar 
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svenska. Det är knappast en självklar väg att hitta till information på tyska genom att 
klicka på ”STADSBIBLIOTEKET” och sedan ”Mångkulturellt” och där slutligen välja 
länken ”tyska”. 
 
Vi finner det även anmärkningsvärt att Helsingborgs stadsbibliotek hade en länk som 
hette ”English” vilken ledde till kommunens sidor. Här saknades biblioteksinformation 
på engelska. Har bibliotekets webbplats ingen engelskspråkig information ska det 
givetvis inte finnas en länk som utlovar detta.  
 
Att endast ett bibliotek (Örebro) av tio hade information på teckenspråk får ses som en 
brist eftersom många döva har teckenspråk som sitt förstaspråk. 
 
När det handlar om hur många språk som var representerade finner vi att det var ganska 
dåligt ställt med det. Att endast tre av biblioteken hade fler än två språk får ses som en 
brist. Framförallt de webbplatser som valde att endast ge en kort beskrivning av det 
fysiska biblioteket på några enstaka sidor hade kunnat göra det på betydligt fler språk. 
Om hela webbplatsen ska vara tillgänglig på andra språk blir detta naturligtvis en 
ekonomisk fråga, inte minst då sidor uppdateras och ny information läggs in med jämna 
mellanrum. Att ha låneregler på 15 olika språk som i Göteborgs fall är naturligtvis 
positivt. Vi hade dock önskat att den allmänna informationen om biblioteket hade varit 
lika omfattande.  
 
Om webbplatserna ska vara tillgängliga för invandrare måste antalet språk utökas och 
fler bibliotek måste skapa en lättläst version. Att nästan alla biblioteken hade en engelsk 
version av sin katalog är bra, men besökarna måste redan på förstasidan få information 
om detta samt hjälp att hitta katalogen. 

4.3 Struktur och navigation 
Eftersom en webbplats oftast består av ett flertal sidor måste strukturen och 
navigationselementen vara utformade så att det är lätt för användarna att förflytta sig 
och hitta på webbplatsen. Användaren ska hela tiden veta var hon har varit, var hon 
befinner sig och vart hon kan gå. 

4.3.1 Länkar 

Länknamn 
Även om de flesta länknamnen på webbplatserna beskrev vart länken ledde fanns det 
många länktexter som inte var helt tydliga. Göteborgs bibliotek använde några 
länknamn med texterna ”här” eller ”läs mer här”. På Uppsala bibliotek fanns många 
länkar som började med ”Klicka här för att”. Även Västerås bibliotek hade denna typ av 
inledning på flera av länknamnen. Här fanns även någon enstaka länk med namnet 
”här”. Örebros startsida hade ett flertal länkar som inleddes med ”Läs mer om”. På 
sidorna för barn och unga fanns länknamn såsom ”Visste du?” och ”Kolla här”. 
Norrköpings bibliotek hade på startsidan länkar med namnen ”Öppna och läs”, ”Öppna 
här” samt ”Öppna och läs mer”. På webbplatsen för Helsingborgs bibliotek inleddes de 
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flesta länkarna med orden ”LÄS MER” eller ”LÄS ÄVEN”, exempelvis ”LÄS MER: 
Musik” och ”LÄS MER: Språkkurser”. 
 
Där länktexterna var tydligt formulerade motsvarade namnen många gånger rubriken på 
sidan dit länken ledde. Dock förekom det ett flertal fall där de inte var 
överensstämmande. På Göteborgs biblioteks webbplats ledde exempelvis länken med 
namnet ”Program” till en sida med rubriken ”Stadsbiblioteket är ett kulturhus”. Vidare 
gick länken ”Mångkulturellt” till en sida med rubriken ”Det flerspråkiga biblioteket”. 
Även på andra webbplatser förekom det enstaka fall där namnen inte alls motsvarade 
rubriken. Ett flertal länknamn var snarlika sidornas rubriker, men inte helt 
överensstämmande, till exempel på webbplatsen för Stockholms stadsbibliotek där 
länken ”Karta biblioteket” hade motsvarande rubrik ”Våra bibliotek – karta”. På 
startsidan för Malmö stadsbibliotek gick det att finna långa stycken som var utformade 
som länkar. Dessa motsvarade därmed inte alls rubriken.  
 
Det fanns även sidor där flera länkar med samma namn ledde till olika sidor. På Malmö 
stadsbiblioteks webbplats fanns en sida med öppettider för de olika biblioteken. Där 
fanns till varje bibliotek länken ”Karta” som ledde till olika kartor. Norrköpings 
bibliotek använde på en sida länknamnen ”Öppna och läsa mer” som ledde till olika 
sidor. Även på webbsidor tillhörande Västerås, Örebros och Jönköpings bibliotek 
förekom flera länkar med identiska namn som var länkade till olika sidor. 

Analytisk kommentar 
Även om det för det mesta såg bra ut vad det gällde namnen på länkarna fanns det 
alltför många som inte var tillräckligt tydliga. Att börja länkar med ”Klicka här för att” 
och liknande ska inte behövas. Är det tydligt att det är en länk förstår användaren att 
hon kan klicka på den. Behövs inledningar av denna sort är det antagligen brister i 
utformningen av länkarna, vilket skulle kunna åtgärdas genom att exempelvis använda 
sig av understrukna länkar. Länktexter såsom ”här” eller ”läs mer här” som förekom på 
bland annat Göteborgs bibliotek säger ingenting om vart länken leder. Oftast krävs det 
att användaren läser ett angränsande stycke text för att förstå. Ska en synskadad gå 
igenom enbart länkarna med hjälp av en skärmläsare säger en sådan länk ingenting. Att 
ha tydligare länknamn men inleda alla med ”Klicka här för att” eller liknande kan vara 
tröttsamt för en synskadad att lyssna på om en stor mängd länkar ska gås igenom. Ofta 
räcker det annars med att lyssna på inledningen av länknamnet för att veta om det är just 
den aktuella länken som söks. Är det inte den går det snabbt att hoppa vidare till nästa. 
För en person som har normal syn är det betydligt enklare att hitta rätt länk eftersom 
hon kan gå direkt till slutet av länknamnet och slipper därmed att läsa inledningen, men 
det är ändå inte lika tydligt som om enbart det väsentliga ordet används som länknamn.  
 
Ett flertal länkar hade namn som inte helt motsvarade rubriknamnet på den tillhörande 
sidan. Detta kan skapa problem eftersom det inte är självklart för användaren att hon har 
kommit till rätt sida. Det finns inte många anledningar till de inte ska vara identiska. Ett 
skäl skulle kunna vara att en lång rubrik inte lämpar sig till länknamn eftersom länken 
då blir för lång, men oftast fungerar den kortare varianten bra även som rubrik. 
Rubriken ”Våra bibliotek – karta” skulle mycket väl kunna döpas om till ”Karta 
biblioteket” och därmed överensstämma med länktexten. Att länken ”Program” på 
Göteborgs webbplats ledde till en sida med rubriken ”Stadsbiblioteket är ett kulturhus” 
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skulle kunna vara ett exempel på att rubriken var för lång för att användas som 
länknamn. Kan inte rubriken kortas ner skulle ett sätt att lösa det kunna vara att ha 
huvudrubriken ”Program” och lägga till underrubriken ”Stadsbiblioteket är ett 
kulturhus”. Detta är visserligen ingen helt perfekt lösning men bra mycket bättre än som 
det är utformat nu. Ett annat skäl till att namn och rubrik inte är identiska kan 
naturligtvis bero på att en viss rubrik har ändrats och att den som redigerade inte visste 
vilka länkar som pekade på den aktuella sidan. I de fall där länknamnen inleddes med 
”Klicka här för att” eller där länknamnen enbart bestod av ordet ”här” motsvarade det 
naturligtvis inte rubriken.  
 
Länkar med identiska namn på samma sida är inte bra för synskadade. Att exempelvis 
använda sig av länknamnet ”Karta” som leder till olika sidor skulle enkelt kunna 
åtgärdas genom att lägga till namnet på biblioteket eller området ifråga. Sedan kan det 
alltid hävdas att en synskadad inte har någon nytta av att veta vad kartan visar, men det 
skulle kunna tänkas att personen skriver ut den åt någon som ska förklara var 
biblioteket ligger. Det är inte konstruktören av webbplatsen som ska avgöra vilken 
information som är relevant för användaren. 

Länkfärg 
Endast på webbplatserna för Norrköpings och Helsingborgs bibliotek användes olika 
färg för besökta respektive obesökta länkar. På webbplatsen för Norrköpings 
stadsbibliotek var det blå färg för obesökta respektive lila för besökta. Helsingborgs 
färger var svart respektive grå. Dock var de olika färgerna ganska lika varandra, det vill 
säga Norrköpings lila hade ganska mycket blått i sig och Helsingborg gråa färg var 
mörk. Några länkar på Helsingborgs webbplats ändrade inte färg, närmare bestämt de 
på sidan ”Länkar för unga”. Det rörde sig här om externa länkar, det vill säga länkar 
som gick till webbsidor som inte hörde till Helsingborgs bibliotek, till exempel länken 
”The Internet Movie Database”. Andra externa länkar på Helsingborgs webbplats 
ändrade dock färg, exempelvis de som fanns på sidan ”Databaser för företagare”. 

Analytisk kommentar 
Att inte använda sig av olika färg för besökta respektive obesökta länkar förefaller ha 
blivit allt vanligare. Det visar inte minst denna undersökning där åtta av webbplatserna 
inte använde sig av denna möjlighet. Dessutom var färgvalet på de två webbplatser som 
använde sig av olika färger inte helt perfekt. Här låg färgerna nära varandra, det vill 
säga det var inte helt enkelt att skilja besökta från obesökta länkar. Detta skapar 
naturligtvis problem för personer som har svårt att skilja mellan vissa färger, men det 
kan även vara ansträngande för användare med normalt färgseende. Bildskärmens färg- 
eller kontrastinställningar kan dessutom göra det extra svårt att skilja mellan färgerna. 
Är kontrasten hög är det inte så lätt att skilja mellan mörkgrå och svart färg. Vi vet inte 
riktigt vad oviljan att använda olika färger beror på. Kanske anses det att det estetiska 
värdet förstörs. Många färger kan dessutom skapa ett rörigare intryck. Vi menar att 
olika länkfärger är en god hjälp för användarna. Finns det en rädsla för att estetiska 
värden ska gå förlorade kan en lämplig väg trots allt vara den som Norrköpings och 
Helsingborgs bibliotek valde, närmare bestämt att inte göra skillnaderna alltför stora, 
även om vi inte ser detta som någon perfekt lösning.  
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Eftersom det finns ett bra sätt att särskilja besökta och obesökta länkar bör detta 
användas i större utsträckning än vad vi har sett på de undersökta webbplatserna. 
Används en långsam Internetuppkoppling kan det vara tidskrävande och irriterande att 
ladda ner en sida som redan har besökts och som inte längre är av intresse för 
användaren. 

Understruken text 
Inga av de undersökta webbplatserna använde understruken text till annat än länkar. 
Uppsalas, Linköpings, Örebros och Norrköpings bibliotek hade understrukna länkar. 
Även Malmös bibliotek använde sig av länkar utformade på detta vis, dock ej på 
sidorna för barn och unga. På startsidan hade de dessutom länkar som bara delvis var 
understrukna, närmare bestämt länkar som bestod av långa stycken. Endast början av 
dessa var understrukna. Stockholms och Jönköpings bibliotek använde sig av länkar 
som blev understrukna när muspekaren fördes över. Helsingborgs bibliotek hade vissa 
understrukna länkar medan andra blev understrukna först när muspekaren fördes över 
dem. Göteborgs och Västerås bibliotek använde sig inte av understrukna länkar över 
huvudtaget.  
 
Ingen av webbplatserna använde sig av understrukna länkar i menyerna. Dock blev 
menyvalen på Örebros och Jönköpings webbplatser understrukna då muspekaren fördes 
över dem. Stockholms och Linköpings bibliotek använde sig även av denna funktion, 
men enbart till några av menyerna. 

Analytisk kommentar 
Att inga webbplatser använde sig av understruken text till annat än länkar var 
naturligtvis bra. Om sedan länkarna ska vara understrukna eller ej är inte helt självklart. 
Visserligen är det tydligt vad som är en länk om den är understruken, men finns det 
många länkar kan det ge ett rörigt intryck med understrykning. Flera av webbplatserna 
använde sig av färger för länkar som skilde dem från omkringliggande text. Detta kan 
som vi tidigare har sett skapa problem för färgblinda användare eller personer som 
använder monokroma bildskärmar. Vi anser att understrukna länkar aldrig är fel, och 
används inte denna utformning bör de åtminstone bli understrukna när muspekaren förs 
över. Visserligen ändrar ofta muspekaren utseende, exempelvis till en hand, när den 
placeras över en länk, men det skadar inte att visa detta på flera olika sätt. Några av 
webbplatser utnyttjade inte denna möjlighet. Samtidigt är detta sätt att visa vad som är 
länkar inte helt perfekt eftersom det begränsar möjligheten för användaren att snabbt få 
en överblick över sidans alla länkar. Om användaren måste föra muspekaren över en 
länk för att få reda på att det är en länk krävs det onödigt mycket arbete. En färgblind 
person som inte kan skilja färgade länkar från övrig text måste föra muspekaren över 
varje ord på sidan för att förvissa sig om att hon inte har missat någon länk. Ett orimligt 
högt krav har därmed ställts på användaren. 
 
Det fanns flera bibliotek som inte utformade sina länkar på enhetligt sätt, trots att de 
tillhörde samma webbplats. Exempel på detta var Malmös och Helsingborgs 
webbplatser. Detta är mindre bra eftersom det skapar ett rörigt intryck. Ofta lär sig 
användaren ganska snabbt vad som är en länk på en webbplats, det vill säga hur just 
denna webbplats har valt att visa vad som är länkar. Om flera olika sätt att visa detta 
tillämpas kan användaren missa viktiga länkar. Hon har lärt sig att länkar ser ut på ett 
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visst sätt och kan tro att annan markerad text därmed inte är länkar. En enhetlighet bör 
skapas för att användaren ska veta att hon befinner sig på samma webbplats, även då 
hon går till en ny sida inom denna. Nya sätt att visa länkar kan leda till att hon tror att 
hon har hamnat på någon annan webbplats. 
 
Att inte använda sig av understrukna länkar till menyvalen ser vi inte som något 
problem eftersom dessa är utformade på ett sätt som tydligt skiljer dem från annan text. 
Är menyerna tydligt utformade, vilket var fallet på alla de undersökta webbplatserna, 
behövs ingen ytterligare förklaring för att tala om att det handlar om länkar. Menyer är 
så vanliga idag att förstår inte användaren att dessa är länkar förstår hon antagligen inte 
heller att understruken text är en länk. 

Länk till startsidan 
På alla undersökta webbplatser fanns det en logotyp som fungerade som ett 
igenkänningsmärke, och i de allra flesta fall var denna även klickbar för att nå 
webbplatsens startsida. För Uppsala bibliotek var logotypen länkad till kommunens 
startsida, vilket medförde att bibliotekets sidor lämnades. Även på webbplatsen för 
Örebros bibliotek ledde den länkade logotypen till kommunens startsida. Dock gick det 
för båda dessa att nå bibliotekets startsida via sökvägen eller menyn, men om vissa 
länkar valdes under bibliotekets webbplats försvann denna möjlighet. Valdes ”Anpassad 
webb” på Uppsalas webbplats eller ”Arrangemang” på webbplatsen för Örebros 
bibliotek gick det enbart att nå kommunernas startsidor. På Örebros webbplats gick det 
dock att nå bibliotekets startsida via en rullgardinsmeny, det vill säga en meny där 
alternativen visade sig först när användaren klickade på den. Namnet på denna meny 
var ”Snabbval” och menyalternativet var ”Bibliotek”. Sidorna för barn och ungdom på 
Malmös bibliotek saknade logotyp som var länkad till startsidan. För att nå 
webbplatsens startsida från dessa sidor var användaren tvungen att först gå till startsidan 
för barn och ungdom, för att därifrån välja menyalternativet ”Stadsbiblioteket” som var 
placerat längst ner i menyn. På dessa sidor fanns ingen logotyp för biblioteket. Även 
Linköpings, Norrköpings och Helsingborgs bibliotek hade webbplatser som låg under 
kommunens. På dessa biblioteks sidor fanns det länkar till både kommunens och 
bibliotekets startsida. I Linköpings fall var logotypen länkad till kommunens startsida 
medan en stor rubrik ”Linköpings bibliotek” var länkad till bibliotekets. Helsingborg 
bibliotek hade logotypen länkad till bibliotekets startsida medan en mindre text utgjorde 
länken till kommunens startsida. Norrköping hade länkade logotyper både till 
kommunens och till bibliotekets startsidor. På detta biblioteks sidor för barn och 
ungdom ändrades logotypen så att den istället var länkad till startsidan för barn och 
ungdom. Länken till bibliotekets startsida hamnade istället längst ner i menyn. På 
webbplatsen för Göteborgs bibliotek gick det att nå startsidan från alla sidor med 
undantag av sidan ”Nyhetsbrev”. Valdes startsidan härifrån kom det upp ett 
felmeddelande.  

Analytisk kommentar 
Att kunna nå startsidan är viktigt. Det är inte säkert att den första sidan användaren 
besöker på en webbplats är startsidan. Via olika söktjänster är det möjligt att hamna på 
en sida långt ner i webbplatsens struktur. Eftersom startsidan oftast ger en tydlig bild av 
vad det är för slags webbplats som användaren har hamnat på måste denna sida gå att nå 
på ett enkelt sätt. Även om de flesta sidorna på de undersökta webbplatserna hade 
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länkar till startsidan fanns det trots det undantag. Vi har lite svårt att förstå varför några 
webbplatser tog bort möjligheten att nå bibliotekets startsida på sidorna för barn och 
unga. Dessa sidor skulle då utgöra en egen webbplats inom webbplatsen. Att det finns 
en länk till startsidan för denna interna webbplats är naturligtvis bra, men vi tror att 
ungdomar även skulle kunna ha en önskan att snabbt nå hela bibliotekets startsida. Även 
om biblioteket skulle se den övriga delen av webbplatsen som enbart för vuxna så blir 
inte ungdomar vuxna över en natt. De kan med andra ord vara intresserade av båda 
avdelningarna. En lösning skulle vara att använda sig av både en länk till startsidan för 
barn och unga och en länk till startsidan för hela webbplatsen.  
 
Vissa av de bibliotek som låg under kommunens webbplatser hade inga bra lösningar. 
Att enbart ha en länk till kommunens startsida ser vi som mindre lyckat. Detta innebär 
att användaren på nytt måste söka upp bibliotekets sidor inom webbplatsen. Särskilt 
problematisk blir detta när användare på Örebros bibliotek väljer menyalternativet 
”Arrangemang” som enligt menystrukturen förefaller tillhöra bibliotekets sidor. Att då 
hamna någon helt annanstans inom kommunens webbplats känns inte logiskt. Då går 
det inte heller längre att nå bibliotekets startsida via sökvägen. Även om det finns 
ekonomiska fördelar med att ha en gemensam webbplats för kommun och bibliotek 
menar vi att det då måste göras på ett tydligt sätt. Navigationsmöjligheterna i form av 
menyer och annat måste spegla strukturen. 
 
Att kunna nå startsidan via en rullgardinsmeny som i Örebros fall kan förefalla som en 
lämplig lösning, men om det inte finns några andra möjligheter att nå startsidan ser vi 
inte detta som helt lyckat. Det är inte helt begripligt att ”Snabbval” ger användaren 
möjlighet att nå startsidan. En användare som vill komma till startsidan söker efter en 
länkad logotyp alternativt länk eller menyalternativ med namnet ”startsida” eller ”hem”. 
”Snabbval” är knappast en text som användaren associerar med startsida. Vi anser att 
vägen till startsidan alltid ska vara synlig, inte dold i undermenyer eller liknande, samt 
att startsidan ska gå att nå genom ett enda klick. 

4.3.2 Menyer 

Markering av valt alternativ i menyn 
Stockholms bibliotek använde sig av flera olika menyer. För några av dem blev texten i 
fetstil på det menyalternativ som motsvarade aktuell sida (det vill säga den sida 
användaren befinner sig på och som visas på bildskärmen). Andra menyer ändrade inte 
utseende. På webbplatsen för Göteborgs bibliotek fanns två nivåer för menyerna. På den 
översta nivån ändrades bakgrundsfärgen vid valt alternativ, medan undernivån inte 
ändrade utseende. Malmö bibliotek ändrade färg på bakgrund och text samt använde 
fetstil på menyvalen i menyn till vänster. Om alternativ på den högsta nivån valdes 
öppnades dessutom undermenyerna. Om menyalternativet ”Nyhetsbrev” i vänstermenyn 
valdes öppnades ett pdf-dokument och alla menyer och andra element på webbplatsen 
försvann därmed. För att komma tillbaka till webbplatsen krävdes att webbläsarens 
bakåtknapp användes. Valda alternativ i menyn längst upp såg likadana ut, alltså ingen 
markering i fetstil för aktuell sida som i vänstermenyn. På sidorna för barn och unga 
fick menybakgrunden en annan färg för valt alternativ. Sidorna för ”Ungt forum” på 
denna webbplats hade de olika menyalternativen i olika färger placerade längst upp. Då 
ett av dessa alternativ valdes ändrades sidans bakgrundsfärg så att den motsvarade 
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menyalternativets färg. Uppsalas webbplats ändrade inte utseendet på valt alternativ i 
menyn längst upp. I menyn till vänster ändrades däremot aktuellt alternativ till fetstil, 
men menyn ändrade samtidigt utseende för varje sida. Valt menyalternativ blev ett slags 
rubrik ovanför menyn och ovanliggande kategori försvann och gick enbart att nå via 
sökvägen. Örebro använde sig av ett liknande system, men där fanns dock ovanliggande 
kategorier längst upp i vänstermenyn. Däremot ändrades inte menyutseendet för aktuell 
sida om det inte fanns några underkategorier. För Linköpings bibliotek såg menyn 
längst upp alltid likadan ut, medan aktuell sida i menyn till vänster stod i fetstil. 
Helsingborgs och Norrköpings webbplatser ändrade till vit bakgrund för de valda 
alternativen på de aktuella sidorna. Webbplatserna för Västerås och Jönköpings 
bibliotek var de enda vars menyalternativ hade identiskt utseende på alla sidor.  
 
Endast på webbplatserna för Örebros och Uppsalas bibliotek togs länkar bort för valda 
alternativ. Dock fanns det även på dessa webbplatser vissa menyalternativ som 
fortfarande var länkade till aktuell sida. För Uppsala bibliotek handlade det om de 
globala menyalternativen för kommunens webbplats. För Örebros webbplats var vissa 
menyval, närmare bestämt de som inte hade några underkategorier, fortfarande länkade.  

Analytisk kommentar 
Det såg inte bara olika ut på de olika webbplatserna gällande hur valda menyalternativ 
särskildes från andra, utan även inom samma webbplats såg det många gånger olika ut. 
Många gånger användes flera olika menyer och ofta var det enbart i den ena menyn som 
alternativen markerades. Detta kan förefalla lite märkligt eftersom det är tydligt att 
konstruktörerna av webbplatserna har varit medvetna om betydelsen av detta 
förfarande, men inte nyttjat det fullt ut. Vidare är det en märklig lösning Örebros 
bibliotek valt, att inte markera menyalternativet om det inte finns underkategorier. Att 
vissa alternativ markeras men inte andra kan vara förvirrande för användaren. Det ska 
inte krävas att hon listar ut hur konstruktören har tänkt för att se någon logik. Vi ser det 
som lika viktigt att visa var användaren befinner sig oberoende av nivå i strukturen. Att 
två av webbplatserna, närmare bestämt Västerås och Jönköpings, inte markerade aktuell 
sida i menyerna över huvud taget ser vi som en stor brist. Att på något sätt markera 
menyalternativet för aktuell sida är till stor hjälp för användarna. Detta skapar en bättre 
förståelse för webbplatsens struktur, och eftersom dagens webbplatser många gånger är 
komplexa och består av många sidor är detta extra viktigt.  
 
När det handlar om att inte länka menyalternativet för aktuell sida var det riktigt dåligt 
på de undersökta webbplatserna. Att endast två av tio gjorde på detta sätt – och inte ens 
för dessa två gjordes det fullt ut – är inte bra. För att användarna ska förstå var de 
befinner sig är detta ett enkelt sätt att visa det. Naturligtvis är fetstil, andra färger och 
liknande bra sätt att visa vilket alternativ i menyn som har valts och därmed även var i 
strukturen användaren befinner sig, men det finns ingen som helst anledning att ha 
alternativet länkat. Ingen användare har någon som helst nytta av att kunna gå till den 
sida hon redan befinner sig på. Klickar hon på ett sådant alternativ innebär det att sidan 
behöver laddas på nytt, vilket kan vara irriterande inte minst om en långsam 
Internetuppkoppling används. 
 
Att använda sig av flera olika menyer ser vi inte som något problem, men dessa menyer 
bör ändå ha vissa gemensamma drag. Även om utseendet på menyerna är annorlunda så 
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behöver inte funktionerna vara det. Att för alla menyalternativ ta bort länken och ändra 
utseendet för aktuell sida är relativt enkelt, inte minst då ramar inte används. Varje sida 
har då en egen uppsättning menyalternativ vars utseende och länkar kan justeras efter 
behov. 

Enhetlig placering 
På de flesta av webbplatserna låg menyer på samma ställe på alla sidor inom 
webbplatsen. Vissa menyer ändrade dock alternativen i menyn beroende på vilken sida 
som var aktuell. På några bibliotek användes utökningsbara menyer, det vill säga 
menyer där huvudkategorierna hela tiden var synliga och där underkategorier blev 
synliga först när ett visst alternativ valdes. Exempel på detta var Linköpings och 
Helsingborgs webbplatser. För Jönköpings bibliotek var alternativen i menyn i princip 
samma, men menyn förflyttade sig upp eller ner på olika sidor. Några webbplatser 
använde sig av globala menyer, det vill säga menyer som såg likadana ut och hade 
samma alternativ på alla sidor. Dock var det i några enstaka fall något alternativ som 
inte fanns på alla sidor. Exempelvis Stockholms och Göteborgs bibliotek hade 
engelskspråkigt alternativ enbart på startsidan. För Göteborgs del försvann detta 
alternativ även från startsidan om underkategorierna i menyn visades. För i princip alla 
webbplatser såg menyer och annat helt annorlunda ut då katalogen valdes. På 
webbplatsen för Malmö bibliotek låg menyer på olika ställen och såg annorlunda ut 
beroende på vilken sida som var aktuell. Sidorna för barn och unga hade menyn mitt på 
första sidan, men i underkategorierna låg menyn till vänster. ”Ungt forum” hade endast 
en meny högst upp. Startsidan hade meny till vänster och en meny längst upp. Övriga 
sidor hade en meny till vänster och en längst upp, men utseendemässigt skilde de sig 
från startsidans menyer. Dessutom fanns det menyalternativ som på startsidan låg i 
vänstermenyn men på andra sidor låg de i menyn längst upp och vice versa. Dessutom 
fanns det alternativ som ingick i menyerna på vissa sidor, men som var borta på andra. 
Exempelvis menyalternativet ”Faktadatabaser” gick inte att hitta på startsidan men det 
fanns i menyn på underliggande sidor. 

Analytisk kommentar 
På de flesta biblioteken låg menyerna på samma ställe inom hela webbplatsen. Detta 
underlättar naturligtvis navigeringen. Användaren behöver då bara lära sig hur hon ska 
förflytta sig mellan sidorna första gången hon besöker webbplatsen. Därför är det även 
lämpligt att låta menyalternativen vara placerade på samma ställe inom menyn, det vill 
säga att om några eller alla menyalternativ förkommer på flera sidor så ska de inbördes 
ha samma placering. Det ska inte krävas av användaren att gå igenom hela menyn på 
nytt för varje sida. De alternativ som används ofta ska med andra ord vara lätt att hitta. 
Detta är naturligtvis extra viktigt då menyerna är omfattande och består av många 
alternativ. 
 
Vi anser att globala menyer är att föredra. Önskas andra menyalternativ är en utökning 
av menyn att föredra, en meny där även underkategorierna för vald sida visas. Därför 
anser vi att de menysystemen som användes på webbplatserna för Linköpings och 
Helsingborgs bibliotek var bra. Dessa speglar webbplatsens struktur på ett tydligt sätt. 
Dock är vi medvetna om att detta sätt att konstruera menyer blir svårare ju fler nivåer 
som används. Då kan istället sökvägar användas för att spegla strukturen (se nedan).  
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Den webbplats som utan tvekan utmärkte sig mest i negativ bemärkelse vad det gällde 
placeringen av menyerna var Malmö stadsbiblioteks. Att ändra placering och utseende 
på menyerna samt flytta menyalternativ mellan de olika menyerna är inte bra. Varje ny 
sida kräver då att användaren lär sig hur navigeringen fungerar på just den sidan. Det 
kan till och med vara svårt att veta om alla sidorna tillhör samma webbplats när 
sidstrukturen ändras hela tiden. 
 
Med undantag för Malmö stadsbibliotek såg placeringen av menyer bra ut på de 
undersökta webbplatserna. De låg på samma ställe vilket gör det enklare för 
användarna, även om utseendet på vissa menyer ändrades.  

4.3.3 Sökvägar 
Sökvägar användes på Stockholms, Uppsalas, Linköpings och Örebros webbplatser. På 
Uppsalas bibliotek motsvarade inte alltid sökvägen webbplatsens struktur. På vissa 
sidor försvann en överliggande kategori och valdes ”Stadsbiblioteket” låg denna i 
sökvägen under ”Bibliotek i Uppsala kommun”, men på sidan ”Bibliotek i Uppsala 
kommun” kunde ej ”Stadsbibliotek” väljas. Vidare försvann ibland mellanliggande 
nivåer. Valdes ”Barn och ungdom” på sidan ”Stadsbibliotek” försvann nivån 
”Stadsbibliotek” från sökvägen. På webbplatsen för Linköpings bibliotek lades ibland 
ett ”Start” längst till höger i sökvägen, det vill säga till höger om namnet på den aktuella 
sidan. För sidan ”Informationssökning” blev sökvägen med andra ord ”Stadsbiblioteket 
/Informationssökning /Start”. Webbplatsen för Helsingborgs bibliotek var den enda som 
använde sökstig istället för sökväg. 

Analytisk kommentar 
Sökvägar är ett bra alternativ för att visa användaren var i strukturen hon befinner sig. 
Detta är särskilt lämpligt om flera nivåer används och menysystemet inte är uppbyggt 
med utökade underkategorier som kan ge motsvarande information. Dock är det viktigt 
att sökvägen verkligen motsvarar webbplatsens struktur. Gör den inte det, som fallet var 
på vissa sidor för Uppsalas bibliotek, skapar den lätt förvirring. Att använda sökstig 
som på Helsingborgs bibliotek är inte någon bra lösning, det vill säga att istället för att 
visa var den aktuella sidan befinner sig i strukturen så visas i kronologisk ordning vilka 
sidor användaren har besökt tidigare. Det är lätt att tro att sökstigen motsvarar 
webbplatsens struktur eftersom den är utformad på samma sätt som den mer 
förekommande sökvägen. Dessutom fyller inte sökstigen någon funktion som inte redan 
finns på annat håll. De flesta webbläsare har idag bakåtknappar som tar användaren till 
tidigare besökta sidor. På Helsingborgs webbplats är det ganska enkelt för användaren 
att se var i strukturen hon befinner sig genom att vänstermenyn utökas med 
underkategorier, men sökstigen kan lätt förvirra.  
 
Dagens webbplatser innehåller ofta mycket information, och därför ser vi det som 
viktigt att inget onödigt placeras på dem. Finns det en bra beskrivning av strukturen 
behöver inte detta visas på nytt, det vill säga om strukturen visas tydligt genom 
menykonstruktionen behövs ingen sökväg. Även om det fanns vissa tveksamma 
lösningar på de undersökta webbplatserna såg det generellt sett bra ut, det vill säga i de 
fall där menyerna inte återspeglade strukturen användes sökvägar och där sökvägar inte 
behövdes fanns det inte heller några. 
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4.3.4 Sökmöjligheter 
Stockholms och Jönköpings bibliotek hade ingen sökruta. På Norrköpings webbplats 
fanns det sökrutor, men med dessa gick det enbart att söka i biblioteks katalog eller söka 
efter personal. Sökrutorna innebar alltså inte att det var möjligt att söka på själva 
webbplatsen. Linköpings webbplats hade en sökruta, men denna gällde enbart sökning i 
katalogen. Även Västerås webbplats hade en sökruta på startsidan för katalogsökning. I 
menyn längst upp fanns länken ”Sök” vilken ledde till en sida för sökning i katalogen 
eller sökning på Internet, alltså var det inte möjligt att göra en sökning för själva 
webbplatsen. ”Sök på Internet” var dessutom enbart länkar till söktjänster, till exempel 
Google. Det fanns alltså ingen sökruta på webbplatsen. Malmös webbplats hade en 
sökruta på startsidan och knappen ”Sök”. Ingen ytterligare information gavs. Med andra 
ord var det svårt för användaren att veta var hon sökte. På andra sidor inom webbplatsen 
fanns en sökruta med knappen ”Sök på webbplatsen”. Sidorna för barn och unga samt 
”Ungt forum” saknade sökmöjligheter. Göteborgs bibliotek hade en sökruta med texten 
”Sök på webbplatsen” som gick att nå från alla sidor. Uppsalas, Örebros och 
Helsingborgs bibliotek hade sökning som gällde för hela kommunens webbplats. I 
Helsingborgs och Örebros fall stod det inget om var sökningen ägde rum, det fanns 
enbart en sökruta och knappen ”Sök”. Uppsala hade en länk till en söksida. Där fanns 
mer avancerad sökning såsom datumbegränsningar och typ av dokument. 

Analytisk kommentar 
Även om det gick att finna en hel del sökmöjligheter fanns det många gånger ingen 
möjlighet att utföra en sökning över enbart bibliotekens webbsidor. Samtliga bibliotek 
erbjöd dock möjligheter att söka i katalogen, och det är givetvis ingen nackdel att ha en 
sökruta till denna på webbsidorna. Webbplatserna besöks antagligen många gånger av 
användarna just för att söka i katalogen. Att då ha en sökruta redan på startsidan gör att 
användaren slipper klicka sig fram till katalogen för att starta sökningen. En sökruta av 
detta slag måste självklart ha en text som talar om att det handlar om just sökning i 
bibliotekets katalog, och på de webbplatser vi undersökte var det aldrig några 
tveksamheter om att det var just detta det handlade om. Däremot fanns det vissa brister 
när det handlade om annan typ av sökning. En sökruta med enbart texten sök, som gick 
att finna på till exempel Helsingborgs webbplats, kan göra det problematiskt. Vi anser 
att en sökruta måste ha en tydlig text som förklarar var sökningen äger rum. På en 
bibliotekswebbplats med en sökruta och knappen ”Sök” kan användaren lätt uppfatta 
det som att det handlar om sökning i bibliotekets katalog.  
 
Vi har lite svårt att förstå varför sökmöjligheterna försvann på Malmös webbplats då 
sidorna för barn och unga samt ”Ungt forum” besöktes. Skulle inte barn och ungdomar 
vara i samma behov av att söka på webbplatsen som vuxna? Dessa sidor ingår i 
stadsbibliotekets webbplats och att sökmöjligheter endast ska finnas på några av sidorna 
ser vi som mindre bra. 
 
Ett problem vi upptäckte är i de fall då bibliotekswebbplatserna ligger direkt under 
kommunens sidor. Sökningen gäller då för alla sidor inom kommunens webbplats. Detta 
är lite olyckligt eftersom vi tror att användarna vid en sökning på bibliotekets webbplats 
inte är intresserade av att få upp träffar som handlar om annat än det som har 
biblioteksanknytning. Ska en yngre biblioteksanvändare söka efter sidor som handlar 
om barn eller ungdomar på biblioteket, och gör en sökning på ”barn”, är det knappast 
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intressant att få upp en mängd sidor om politiska beslut gällande skolornas utveckling 
eller liknande. Detta problem blir dessutom extra stort då det är en omfattande 
kommunal webbplats det handlar om. Vid ett stort antal träffar är det svårt att finna de 
relevanta sidorna. 
 
Av de undersökta webbplatserna var det – trots ett relativt stort antal sökrutor och 
liknande – endast två av biblioteken som hade sökning som gällde för enbart 
bibliotekets webbplats. Detta anser vi är en lite för låg siffra, framförallt med tanke på 
att sökrutor och liknande är ett av de mest använda navigationsverktygen. 
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5 Diskussion och slutsats 

Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest har högt ställda tillgänglighetskrav 
och vi anser att dessa krav även ska gälla folkbibliotekens webbplatser. Kraven kan 
dock vara svåra att leva upp till i en verksamhet med bristande resurser där många 
bibliotek har tvingats prioritera vissa användargrupper. I en artikel i tidskriften Bis 
hävdar Siv Hågård (1999) att många bibliotek i första hand prioriterar de 
användargrupper som använder bibliotekets tjänster mest. För webbplatsernas del kan 
detta innebära en risk om de anpassas till de användare som använder Internet mest, det 
vill säga studenter och unga (Höglund & Johansson 2001), och att användare som är 
ovana vid datorer eller har ett funktionshinder inte får det användarstöd de behöver. 
Eftersom de digitala klyftorna i samhället har ökat de senaste åren anser vi att 
biblioteken här har en viktig funktion att fylla. Folkbibliotekens webbplatser ska vara 
tillgängliga för så många användargrupper som möjligt och inte enbart för de som är 
vana vid Internet och datorer. I den handlingsplan regeringskansliet tog fram 2004 
påpekas det att insatser bör göras så att webbplatser inom den offentliga sektorn blir så 
tekniskt, språkligt och innehållsmässigt tillgängliga som möjligt (Regeringskansliet 
2004).  
 
Bibliotekens begränsade ekonomiska resurser kan även innebära att det saknas pengar 
till att anställa en kunnig webbdesigner, samtidigt som personalen inte har tid att sätta 
sig in i hur webbplatser ska konstrueras för att tillgängligheten ska bli så bra som 
möjlig. En webbplats är en dynamisk plattform där information och webbsidor läggs till 
och tas bort hela tiden. Uppdateringarna sköts kanske av flera olika personer. Den 
ursprungliga konstruktören kan sluta varvid någon annan får ta över ansvaret. Är 
webbplatsen dessutom stor är det svårt att få en bra överblick. Det finns med andra ord 
många faktorer som gör att webbplatser inte är enkla att göra tillgängliga. 
 
Men även om de ekonomiska resurserna är begränsade anser vi att det måste satsas på 
webbplatserna. Den ekonomiska krisen under 1990-talet som Forslund (2003) talar om 
gjorde att många delar av bibliotekens verksamheter fick läggas ner. Ett vanligt sätt att 
spara pengar är att minska öppettiderna. Där menar vi att webbplatserna kan fylla en 
viktig funktion eftersom de gör att de fysiska bibliotekens öppettider i vissa avseenden 
inte längre är en lika viktig faktor. Webbplatserna är öppna 24 timmar om dygnet, alla 
dagar året runt. Den snabba tekniska utvecklingen gör dessutom att både musik och 
litteratur går att ladda ner från webbplatserna i allt större omfattning. Detta betyder 
dock inte att webbplatserna ska fungera som argument för att minska de fysiska 
bibliotekens öppettider. Många låntagare föredrar den personliga servicen framför den 
elektroniska och det finns många låntagare som hellre läser en tryckt bok än en 
elektronisk. Dessutom fyller bibliotekets lokaler en viktig funktion som mötesplats. Vi 
tror att det är svårt att ersätta denna med webbplatsen, även om chatt och andra 
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elektroniska kommunikationskanaler görs tillgängliga. Dock kan den elektroniska 
mötesplatsen fungera utmärkt som ett komplement, exempelvis för personer som av 
olika anledningar inte har möjlighet att besöka det fysiska bibliotekets lokaler. 
 
Det handlar inte enbart om att göra biblioteket tillgängligt (och därmed också 
webbplatsen). Även informationen ska vara tillgänglig. Men vad innebär det att 
information är tillgänglig för alla? Det är möjligt att ha tillgång till en bok rent fysiskt, 
men med liten textstorlek och dålig syn går det inte att ta till sig innehållet. Detsamma 
gäller för en webbplats där delar av texten är i liten storlek. Denna är tillgänglig för 
många besökare, det vill säga de kan ladda ner sidorna till sina datorer, men de som har 
dålig syn kan inte se all text och ta till sig all information. Är webbplatsen då tillgänglig 
för dem eftersom de kanske kan läsa rubrikerna? Något annat som kan skapa problem är 
vilket språk informationen presenteras på. Att ha tillgång till en bok eller en webbplats 
på ett språk användaren inte förstår gör att texten är tillgänglig men innehållet går inte 
att ta till sig. Det handlar om att tolka vilken grad av tillgänglighet till information som 
ska finnas på biblioteket, och därmed även på webbplatsen.  
 
Ett problem för biblioteken är att även om de har som målsättning att ha alla som 
målgrupp så finns det en tendens att de trots detta fokuserar på en smalare målgrupp, en 
målgrupp som många gånger har liknande värderingar, utbildningsnivå och intressen 
som bibliotekspersonalen (Hansson 2005). Därför tror vi att utvecklandet av 
webbplatser med hjälp av externa webbdesigners kan vara positivt. Dels kan dessa 
designers vara bättre på att göra webbplatserna tillgängliga (även om vi inte tror att det 
alltid är så) och dels blir det lättare att rikta sig till nya målgrupper. Det kan till och med 
vara en fördel att använda sig av designers som aldrig har satt sin fot i biblioteket 
eftersom invanda föreställningar om verksamheten inte har lika lätt att ta överhanden 
då. Detta kräver dock att bibliotekspersonalen som kunder till webbdesignern aktivt 
strävar efter detta vidgade perspektiv. Det handlar även om att rikta sig till personer 
som inte använder Internet och webbplatserna idag. Enligt Höglund och Johansson 
(2001) är äldre personer den grupp som använder Internet allra minst. Detta tycker vi är 
olyckligt eftersom webbplatserna hade kunnat utgöra en bra hjälp för dem. Ofta har 
äldre större problem att förflytta sig än yngre, och att då exempelvis kunna söka, 
reservera och låna böcker hemifrån skulle vara stor hjälp och ett utmärkt sätt att göra 
biblioteket mer tillgängligt. 
 
Det finns ännu ett problem när det handlar om utvecklingen av webbplatser. Eftersom 
fler har tillgång till Internet nu än för några år sedan, och framförallt då bredband har 
blivit allt vanligare, tenderar webbplatserna att bli allt mer omfattande. Det är bra att det 
finns allt fler tjänster att tillgå och att mer information blir tillgänglig elektroniskt. 
Samtidigt innebär detta att webbplatserna blir mer komplexa och att det blir svårare att 
använda dem och hitta information, inte minst om de är dåligt konstruerade. Många 
nivåer i strukturen och många menyalternativ gör det svårare att hitta rätt. Detta har den 
paradoxala konsekvensen att ju mer information som görs tillgänglig desto sämre blir 
webbplatsernas tillgänglighet. Lösningen skulle då vara att endast ta med den 
information som är viktig och att allt onödigt plockas bort, men vad som upplevs som 
oväsentligt för en person kan vara anledningen till att en annan person besöker 
webbplatsen. Samtidigt tror vi att användarna blir mer och mer vana vid stora 
webbplatser med mycket information och att de kanske till och med kräver det. Om 
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webbplatserna konstrueras på ett begripligt och strukturerat sätt menar vi att det går att 
kombinera komplexitet med tillgänglighet.  
 
Frågan är då hur tillgängliga de undersökta webbplatserna har varit? Vi kommer till en 
början att titta närmare på de tre frågor vi ställde i början av uppsatsen, det vill säga: 

 
- På vilka sätt har webbplatsernas grafiska gränssnitt utformats och hur påverkar 

denna utformning tillgängligheten? 
- Hur är språket på webbplatserna utformat och är informationen tydlig och 

förståelig? 
- Hur väl överensstämmer webbplatsernas utformning med de riktlinjer och 

rekommendationer för struktur och navigation som går att finna i litteratur och på 
webbplatser som handlar om webbdesign? 

 
För att besvara dessa valde vi att ta fram ett antal underfrågor som utgjorde vår 
checklista och som delades in i områdena grafisk design, språk samt struktur och 
navigation. Utifrån denna checklista gjorde vi vår undersökning och resultaten har 
presenterats ovan under rubriken De undersökta webbplatserna. Vi kommer nu att göra 
en sammanfattning av det viktigaste från dessa resultat och reflektera över det ur ett 
bredare perspektiv. Detta görs under rubrikerna Grafisk design, Språk samt Struktur och 
navigation. Efter detta presenteras slutsatsen, det vill säga hur väl de svenska 
bibliotekens webbplatser lever upp till de tillgänglighetskrav som går att finna i bland 
annat bibliotekslagen. 

5.1 Grafisk design 
Eftersom det som möter användaren på en webbplats är en grafisk yta är designen av 
denna viktig för att tillgängligheten ska kunna vara hög. Går det inte att se vad som står 
på sidorna, om exempelvis texten är för liten, spelar det ingen roll hur bra innehållet är. 
Grafisk design betyder dock inte att webbplatsen måste vara konstruerad för att enbart 
seende användaren ska kunna ta till sig informationen. Ett väl konstruerat grafiskt 
gränssnitt underlättar även för synskadade som använder sig av skärmläsare. Grafisk 
design handlar med andra ord inte enbart om det visuella utan det har att göra med vilka 
möjligheter användaren har att kunna ta till sig texter, bilder med mera.  
 
Det är svårt att dela in vår undersökning av webbplatserna i helt separata delar, det vill 
säga i grafisk design, språk samt navigation och struktur. Många gånger hänger de olika 
delarna samman så att de måste samverka på ett lämpligt sätt för att hela webbplatsen 
ska vara tillgänglig. Grafisk design har till exempel även inslag av navigation och 
struktur. Ett väl konstruerat gränssnitt underlättar navigeringen för användare med 
skärmläsare. Om exempelvis tabeller används för layouten måste dessa vara 
strukturerade så att det på ett naturligt sätt går att förflytta sig mellan de olika delarna på 
webbsidan.  
 
Läsbarheten på de undersökta webbplatserna var generellt sett bra. Visserligen hade en 
webbplats inte lagt in möjligheten att ändra textstorlek, men detta är ändå ett mycket 
bättre resultat än vad Riksrevisionsverket år 2003 kom fram till i sin granskning. Deras 
resultat visade att det endast på tio procent av de statliga webbplatserna var möjligt att 
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ändra textstorlek. Möjligheten att ändra textstorlek och att det finns förklarande alt-
texter är speciellt viktigt för personer med nedsatt syn. Att samtliga webbplatser 
använde sig av åtminstone några alt-texter var positivt, även om vi hade önskat att 
denna hjälp fanns till samtliga bilder. Trots allt visar detta att konstruktörerna har insett 
att denna möjlighet finns, och tillgängligheten blir bättre med några alt-texter än inga 
alls. Det är även intressant att notera att Viktor Sarge (2004) och Camilla Bergstrand 
(2003) i sina undersökningar konstaterade att tillgängligheten för personer med 
funktionshinder i form av synnedsättning kunde förbättras på folkbibliotekens 
webbplatser. Camilla Bergstrand undersökte precis som vi webbplatsen för Göteborgs 
bibliotek. Det var denna webbplats som i vår undersökning saknade möjligheten att 
ändra textstorlek. Detta är med andra ord ett problem som förefaller ha existerat i minst 
tre år utan att några synbara åtgärder har vidtagits. Agneta Gulz påpekar att gränssnitten 
måste kunna individualiseras för att användaren ska kunna utnyttja tankekraften på ett 
så bra sätt som möjligt (1999), och att kunna ändra textstorlek är ett enkelt sätt att göra 
detta. Användare som vill ha större textstorlek då de inte ser så bra ska kunna få det, 
och användare som vill ha mindre textstorlek men mer text synlig samtidigt på 
bildskärmen för bättre överblick ska kunna få det. 
 
Färgvalet på webbplatserna såg mycket bra ut och även bristen på animationer var 
positiv. Detta innebär att webbplatserna är tillgängliga för färgblinda personer och 
personer med epilepsi. Ett positivt resultat var också att ramar endast användes i mycket 
liten utsträckning. Vi såg däremot vissa brister i valet av sidstorlek. Många webbplatser 
använde sig av fast sidbredd och flera av sidorna var dessutom alltför breda. Detta 
innebär att texten måste rullas i sidled på bildskärmar med låg upplösning, vilket kan bli 
problematiskt för bland annat personer som når webbplatserna via sina mobiltelefoner. 
Dessa telefoners bildskärmar har än så länge sämre upplösning än de flesta 
datorskärmar. Vi tror dessutom att detta problem riskerar att kvarstå även när 
mobiltelefonernas bildskärmar får högre upplösning. Om den tekniska utvecklingen gör 
att upplösningen förbättras, det vill säga att fler bildpunkter ryms på en 
kvadratcentimeter, så gäller detta även för datorskärmarna. Så länge fast sidbredd 
används och anpassas efter datorskärmarnas egenskaper kvarstår alltså problemet. 
Mobiltelefoner har dessutom en fysisk begränsning. Medan det förefaller finnas en 
önskan att göra stationära bildskärmar – det vill säga bildskärmar till icke bärbara 
datorer och TV-apparater – så stora som möjligt är det svårare att göra telefonernas 
bildskärmar större om dessa apparater samtidigt ska vara hanterbara och få plats i 
fickan. Den fasta sidbredden ge visserligen konstruktören bättre kontroll över 
webbplatsens utseende, men en webbplats ska inte skapas utifrån konstruktörens 
förutsättningar, utan utifrån användarnas.  
 
Det fanns en hel del brister vad det gällde den grafiska designen. Vissa var allvarligare 
än andra och påverkar naturligtvis tillgängligheten. Vad som var positivt var att även 
om det fanns brister, exempelvis att inte alla bilder hade alt-texter, så var det sällan som 
dessa brister gällde för hela webbplatsen. Visserligen fanns det fall där allvarliga fel var 
genomgående, exempelvis att Göteborgs bibliotek saknade vettiga möjligheter att ändra 
textstorlek, men betraktat ur ett större perspektiv, det vill säga alla de tio undersökta 
webbplatserna, såg det relativt bra ut. Att endast en av tio webbplatser saknade 
möjligheter att ändra textstorlek är trots allt en relativt bra siffra. 



 60 

5.2 Språk 
Det fanns på webbplatserna ingen enhetlighet i fråga om vilka ord och begrepp som 
behövde en förklaring. Det är troligen så att författaren av en text tar för givet att 
användaren känner till begreppen inom det aktuella området. Då det handlar om 
webbplatser för få användargrupper är detta kanske mer acceptabelt, men eftersom 
bibliotekens webbplatser har många användargrupper menar vi att detta är något som 
måste skötas bättre. Att det är självklart för en bibliotekarie vad en post är betyder inte 
att alla andra vet det. Moderna ord såsom e-bok och e-musik förklarade flertalet 
bibliotek medan ord såsom katalog och databas lämnades utan förklaring. Vi anser att 
detta innebär en brist på tillgänglighet, inte minst för personer med kognitiva 
funktionshinder. Else Nygren eftersträvar att webbplatserna ska utgå från besökarna och 
inte personalen (2006). Ett tydligt exempel på att så inte är fallet är att fackuttryck inte 
förklaras, det vill säga att de som lägger in informationen på webbplatserna inte sätter 
sig in i vilka kunskaper användarna har utan nöjer sig med att de själva känner till 
termerna. 
 
De flesta av de undersökta webbplatserna hade information på engelska men endast två 
bibliotek hade information på ett tredje språk. Bara ett bibliotek hade information på 
lättläst svenska. I riksrevisionsverkets granskning 2003 visade det sig att 85 procent av 
de statliga webbplatserna hade någon form av översättning, oftast till engelska. I vår 
undersökning hade sju webbplatser information på något annat språk än svenska. Även 
Bergstrand (2003) konstaterade i sin undersökning att folkbibliotekens webbplatser 
hade dåligt med information på andra språk än svenska. Eftersom icke svenska 
medborgare, speciellt de som är uppväxta utom Europa, besöker biblioteket oftare än 
svenska medborgare (Höglund & Johansson 2001) anser vi att kravet på tillgänglighet 
inte har uppfyllts. Detta är naturligtvis en extra stor brist på bibliotek i städer med 
många invandrare. Vi anser att eftersom Internet är vår största flerspråkiga 
informationskälla bör bibliotekens webbplatser fungera som ingångsportar till denna. 
De ska fungera som pedagogiska verktyg i undervisningen inom informationssökning 
(Länsbibliotek Östergötland 2004). Men för att detta ska vara riktigt meningsfullt måste 
också bibliotekens webbplatser vara flerspråkiga. Att exempelvis enbart ha information 
på svenska om hur sökning på Internet går till, samt att enbart ha en länk till den 
svenska versionen av en söktjänst, är inte bra. Detta är något som vi menar är relativt 
enkelt att åtgärda.  
 
Vi kan konstatera att det finns en hel del brister vad det gäller språkdelen. Även om det 
är mindre bra att fackuttryck inte förklaras i tillräcklig omfattning menar vi att det 
största problemet är flerspråkigheten, eller närmare bestämt bristen på denna. Det är 
märkligt att det i dagens invandrartäta samhälle är tre av tio bibliotekswebbplatser som 
enbart har information på svenska. Detta är i våra ögon ett allvarligt tillgänglighets-
problem. Visserligen fanns det på vissa av dessa webbplatser information på engelska, 
men då handlade det om information för kommunens webbplats och inte bibliotekets. 
Har en användare letat upp bibliotekets webbplats kan ett klick på en länk till engelsk 
information vara förvirrande då information gäller helt andra saker, saker som inte har 
något med biblioteket att göra. 
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5.3 Struktur och navigation 
Namnet på länkarna var ofta inte identiskt med rubriken på sidan de ledde till. 
Visserligen kan det förefalla petigt i de fall där länknamn och rubrik är snarlika, men 
det tyder ändå på brister i förfarandet vid skapandet av webbplatserna. Om dokument 
med regler och riktlinjer skapats inför framtagandet av en webbplats hade problem som 
dessa kunnat undvikas.  
 
Att endast två av webbplatserna använde sig av olika färg på besökta och obesökta 
länkar var förvånande. I artikeln Library homepage design at medium-sized 
universities– A comparison to commercial homepages via Nielsen and Tahir från 2005 
kom Pamela Harpel-Burke fram till att bibliotekens webbplatser använde sig av denna 
möjlighet i 26 procent av fallen, vilket är en låg siffra jämfört med de kommersiella 
webbplatser Nielsen och Tahir undersökte, där motsvarande siffra var 74 procent. Det 
förefaller som att bibliotek av någon anledning inte gärna använder sig av denna 
möjlighet, men vi kan inte riktigt förstå varför. Studier inom ämnet människa-dator-
interaktion (MDI), har visat att eftersom människans tänkande är analogiskt, det vill 
säga att det är beroende av tidigare förkunskaper, är det viktigt att exempelvis länkarna 
är markerade på samma sätt på olika webbplatser (Allwood 1991). Detta är speciellt 
viktigt för de användare som är ovana vid datorer och Internet eftersom det innebär en 
hjälp för att förstå strukturen. För länkar som inte har olika färg måste användaren 
komma ihåg vilka sidor hon har besökt alternativt besöka dem ytterligare en gång för att 
vara på säkra sidan. Det andra alternativet medför att onödig tid går åt till nedladdning.  
 
Att de flesta sidor på webbplatserna hade en länk till startsidan var positivt, även om vi 
ser det som en självklarhet. Detta överensstämmer med Riksrevisionsverkets granskning 
år 2003 där närmare 100 procent av webbplatserna hade denna funktion. 
 
Brümmer och Åstrand skriver i sin magisteruppsats från 1996 att webbplatsen måste 
vara strukturerad på ett sätt som tillåter expansion. Detta gäller inte minst 
konstruktionen av menysystem. Om webbplatsen till en början inte är särskilt 
omfattande görs ofta menyerna relativt enkla. Vid en utökning av antalet sidor på 
webbplatsen måste många gånger menyerna ändras. Har en utökningsbar meny använts 
kan det hända att antalet nivåer till slut blir svårhanterligt, det vill säga att den utökade 
menyn helt enkelt inte får plats. Har aspekter som dessa inte uppmärksammats redan i 
inledningsskedet av konstruktionen av webbplatsen kan den bästa lösningen vara att 
helt enkelt börja om från början och skapa en helt ny webbplats. Detta skulle kunna 
innebära att utökningsbara menyer inte är särskilt lämpliga, men vi anser ändå att dessa 
menykonstruktioner är en utmärkt hjälp för användarna att förstå webbplatsens struktur. 
Är strukturen tydlig blir det lättare att navigera och hitta det som söks. Vår 
undersökning handlar om hur tillgängligheten är för användarna, inte hur enkelt det är 
för konstruktörerna att förändra dåligt planerade webbplatser. 
 
Det finns ingen exakt mall för hur en webbplats ska se ut. Utvecklingen går snabbt 
framåt och webbplatserna idag skiljer sig mycket från de som konstruerades för tio år 
sedan. Hur de ska struktureras och hur navigationen ska fungera finns det inga givna 
regler för. Däremot finns det bra sätt och mindre bra sätt att bygga upp och designa en 
webbplats. De rekommendationer som går att finna inom litteraturen utgör en bra hjälp 
för webbplatskonstruktion. Vi finner att de tio undersökta webbplatserna generellt sett 
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har bra strukturer och att navigationsmöjligheterna speglar dessa strukturer. Riktlinjerna 
har följts till stora delar vad det gäller detta område. Det betyder naturligtvis inte att 
konstruktörerna av webbplatserna har läst varje riktlinje som vi har funnit. Många 
gånger skapas inte webbplatserna utifrån riktlinjerna, utan riktlinjerna utifrån 
webbplatserna. Att exempelvis logotypen ska vara länkad till startsidan är inte en 
självklarhet i sig utan något som har blivit en riktlinje eftersom många webbplatser ser 
ut på detta sätt. Användarna har vant sig vid att klicka på logotypen för att nå startsidan.  
Vad det innebär att strukturen och navigationen ser bra ut handlar många gånger om att 
inte skilja sig för mycket från hur det i övrigt ser ut på World Wide Webb. Vi kan dock 
sakna vissa invanda mönster, såsom att besökta länkar inte ändrade färg på särskilt 
många av webbplatserna. 

5.4 Slutsats 
Till en början måste vi påpeka att tillgänglighet är ett begrepp som kan tolkas på många 
olika sätt. Vi har i detta arbete inte haft möjlighet att undersöka tillgängligheten utifrån 
alla aspekter. Något vi inte har gått in på är innehåll. För att användare ska känna att en 
webbplats är meningsfull krävs naturligtvis att även innehållet är meningsfullt, utformat 
på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig och att mängden information ligger på en 
lagom nivå. Innehåller webbplatsen för lite information kan användaren inte hitta vad 
hon söker, medan för mycket information gör det svårare att hitta det väsentliga. Vi har 
inte heller undersökt hur lätt det är för användarna att hitta till webbplatserna. För att en 
webbplats ska vara tillgänglig krävs att användarna känner till att den existerar. Detta är 
alltså delar som vi inte har tagit upp i denna uppsats. När vi här talar om hur tillgängliga 
webbplatserna är handlar det enbart om några utvalda aspekter av tillgänglighet, 
närmare bestämt grafisk design, språk, samt struktur och navigationsmöjligheter. 
 
Innan vi började skriva detta arbete läste vi Viktor Sarges uppsats om hur han utifrån ett 
kvantitativt perspektiv undersökte bibliotekswebbplatser. Vi håller inte riktigt med om 
vad han kom fram till, närmare bestämt att tillgängligheten skulle vara låg på svenska 
folkbibliotek. Den är låg om endast WCAG:s riktlinjer följs, vilket visserligen är 
utgångspunkten i hans uppsats, men då skulle å andra sidan få webbplatser vara 
tillgängliga. Görs istället en jämförelse med hur det ser ut på andra webbplatser, 
exempelvis statliga som i Riksrevisionsverkets undersökning, menar vi att tillgänglig-
heten är bra. Vi kan dock konstatera att ingen av bibliotekens webbplatser har klarat sig 
helt utan anmärkningar. Detta var väntat. Trots de brister vi har funnit menar vi ändå att 
tillgängligheten generellt sett är bra och att webbplatserna till stora delar lever upp till 
styrdokumentens krav. Vissa webbplatser var bättre än andra men vi känner att det inte 
går att ställa högre krav på webbplatserna än på de fysiska biblioteken. I mångt och 
mycket handlar det om ekonomiska resurser, och både de fysiska biblioteken och deras 
webbplatser är svåra att göra lika tillgängliga för varje enskild individ.  
 
Men även om det till stora delar har sett bra ut med tillgängligheten ser vi en stor och 
allvarlig brist, och det gäller flerspråkigheten. Vi hade önskat dels betydligt fler språk, 
dels att större delar av webbplatserna hade varit tillgängliga på dessa språk. Att enbart 
ha information om det fysiska biblioteket på andra språk gör inte webbplatsen i sig 
tillgänglig för icke svenskspråkiga. Visserligen går inte all information att göra 
tillgänglig på alla språk, om exempelvis någon lägger in information om något aktuellt 



 63

arrangemang är det svårt att göra denna information tillgänglig på ett stort antal språk 
om översättare måste kallas in, men många andra mer permanenta delar av webbplatsen 
hade kunnat göras tillgängliga på betydligt fler språk än vad som är fallet idag. 
Dessutom kan det tyckas att all information borde kunna göras tillgänglig på engelska. 
Det är trots allt ett språk som vi förmodar att de flesta bibliotekarier behärskar. Upplevs 
det som svårt att översätta längre texter kan åtminstone kortare engelska versioner 
skapas. En utökning av antal språk och större delar av informationen översatt hade 
givetvis förbättrat tillgängligheten ytterligare.  
 
En aspekt som i framtiden kan komma att förbättra webbplatsernas tillgänglighet 
ytterligare är de handlingsplaner Statens kulturråd har ålagt folkbiblioteken att upprätta 
under våren 2006. I dessa ska biblioteken beskriva hur man ämnar öka den digitala 
tillgängligheten för funktionshindrade. I handledningen till handlingsplanen tas viktiga 
aspekter upp, såsom möjlighet att få fram webbsidan i enbart text, att ha en lättläst 
version, att se till att möjligheter finns att få biblioteksinformation på teckenspråk samt 
slutligen att webbstrukturen ska vara enkel att hitta i (Kulturrådet 2005). Ytterligare en 
aspekt som i framtiden kan komma att påverka webbplatsernas tillgänglighet är det 
tillägg i bibliotekslagen som ger kommuner och landsting i uppdrag att upprätta 
biblioteksplaner. Vi menar att eftersom det i arbetet med biblioteksplanerna krävs att 
folkbibliotekens ledning tar ställning till bland annat vem verksamheten ska rikta sig till 
kan detta komma att påverka tillgängligheten på både det fysiska bibliotek och på dess 
webbplatser. 
 
Vi ställer oss trots detta frågan hur verkningsfullt det är att ha en bibliotekslag med 
dagens vaga formulering. Vad betyder det att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. 
Finns det inga mer konkreta krav i lagen eller i en biblioteksplan blir det upp till varje 
bibliotek att göra en egen tolkning av lagen. Att lägga in en kort text på engelska på 
webbplatsen som inte säger någonting meningsfullt kan göras för att påvisa att 
webbplatsen är tillgänglig på andra språk. Att lägga in alt-texter till några enstaka bilder 
kan göras för att visa att synskadades behov har tagits i beaktande. Det räcker med 
andra ord inte med en lag utan det viktigaste är att det enskilda biblioteket i en 
biblioteksplan sätter upp tydliga och konkreta krav och mål med verksamheten, det vill 
säga krav och mål som på ett enkelt sätt går att avgöra om de är uppfyllda.  
 
Att tillgängligheten har varit bra på webbplatserna i vår undersökning betyder dock inte 
att vi är nöjda och menar att inga förbättringar är nödvändiga. Inte enbart dåliga 
webbplatser behöver förbättras utan även de som sett ur ett tillgänglighetsperspektiv 
ligger långt framme. Det går inte att slå sig till ro om webbplatsen ser bra ut idag. 
Utvecklingen går framåt och nya tekniska lösningar blir tillgängliga. Kraven från 
användarna kommer då också att bli högre. Dessutom måste webbplatserna vara 
attraktiva, något som kan tyckas ha mindre betydelse vid en diskussion om 
tillgänglighet, men målet med en webbplats måste trots allt vara att få många besökare. 
Och då webbplatserna görs attraktivare, kanske genom att nya tekniska lösningar 
används, måste tillgängligheten också ses över. Är exempelvis kravet för att ta till sig 
information att ett program laddas ned och installeras på användarens dator försämras 
tillgängligheten. Även om programmet är gratis tar det onödig tid från användaren plus 
att det inte är säkert att hon kan installera programmet, antingen för att det är för 
komplicerat eller för att datorn har ställts in så att program endast kan installeras av 
behörig person. 
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Slutligen skulle vi vilja komma med ett förslag på hur webbplatserna skulle kunna göras 
bättre. Utan att veta hur de undersökta webbplatserna har kommit till och hur 
konstruktörerna har gått tillväga skulle vi önska att dokument med regler och riktlinjer 
för de enskilda bibliotekens webbplatser skapades. Visserligen löser användande av 
mallar eller style sheets8 många av de mer tekniska frågorna, såsom vilka typsnitt och 
färger som ska användas, men att exempelvis rubriknamn och länknamn motsvarar 
varandra och att samma tilltal används på hela webbplatsen är enkelt att åtgärda utifrån 
egna riktlinjer. Även språkliga regler, exempelvis att all information som läggs in även 
ska översättas till engelska, skulle kunna ingå. Detta dokument ska naturligtvis alla som 
lägger in information på webbplatsen ta del av. Vidare är det viktigt att målet med 
webbplatsen finns nedskrivet. 

5.5 Fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har ett stort antal nya frågor och funderingar dykt upp. 
Vissa av dessa har vi relativt enkelt funnit svaren på, och då det har passat in med det 
övriga innehållet har vi tagit med dessa i uppsatsen. Några frågor har dock varit för 
omfattande för att vi ska ha haft möjlighet att besvara dem, eller så har de inte passat in 
med det övriga innehållet på ett naturligt sätt. Vi tror att vissa av dessa frågor och 
funderingar skulle kunna utgöra egna och självständiga undersökningar. 
 
Denna undersökning har inriktat sig på hur tillgängliga webbplatserna i de tio största 
kommunerna i Sverige är. Det hade naturligtvis varit intressant att undersöka en större 
mängd bibliotek, och då kanske även studera om det finns några skillnader mellan större 
och mindre kommuner, eller större och mindre bibliotek.  
 
Något annat som hade kunnat undersökas – och som kan tänkas vara nära knutet till 
bibliotekets storlek – är om storleken på de ekonomiska resurser som läggs ner på 
webbplatserna påverkar tillgängligheten, det vill säga om mer pengar innebär 
tillgängligare webbplatser. Vi misstänker att så inte behöver vara fallet. Mer resurser 
kan lätt innebära mer omfattande webbplatser med många sidor, vilket i sin tur kan 
innebära att navigeringen blir svårare. 
 
Något som vi inte har tagit upp i denna uppsats är i vilken omfattning webbplatserna 
utnyttjas. Vi har sett att yngre är flitigare datoranvändare än äldre, men vi vet inte hur 
många besök som görs per dag på webbplatserna. Det hade kunnat vara av intresse att 
jämföra detta med besöken på det fysiska biblioteket. Inte minst skulle det ur detta 
perspektiv vara intressant att se hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan 
webbplats och övrig verksamhet. Eftersom webbplatsen är öppen dygnet runt skulle 
även tidpunkten för besöken kunna undersökas. Är det vanligare att webbplatserna 
besöks på andra tider än då det fysiska biblioteket är öppet? 
 

                                                 
8 En mall används för att på förhand bestämma utseendet på webbsidor. Även style sheet kan betraktas som en mall, 
men med skillnaden att ändringar även kan göras i efterhand.  
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Det hade även varit intressant att ta reda på vad besökarna gör på bibliotekens 
webbplatser, det vill säga vilka tjänster de utnyttjar och vilka sidor de besöker. Är det 
framförallt katalogen som besökarna använder? Vad används den till? Hur ser 
fördelningen mellan reservationer, omlån och enbart sökning av media ut?  
 
Slutligen kan sägas att när det handlar om ett så pass dynamiskt och händelserikt 
område som Internet och webbplatser räcker det inte med att ta reda på hur det ser ut 
inom ett visst område och sedan tro att allt som går att undersöka därmed är avklarat för 
flera år framöver. Webbplatser förändras hela tiden, förmodligen i större omfattning än 
de fysiska biblioteken. Ibland görs webbplatserna om helt från början. Därför behövs 
det uppdateringar även vad det gäller undersökningar. Det skulle vara intressant att göra 
om vår undersökning om några år. Vilken effekt kommer exempelvis de 
handlingsplaner rörande digital tillgänglighet för funktionshindrade som ska tas fram 
under våren 2006 att ha? Är det något som kommer att påverka webbplatsernas 
utformning? 

5.6 Diskussion avseende metod 
Det finns många olika sätt att undersöka webbplatsernas tillgänglighet på. Vi har valt att 
utifrån en av oss framtagen checklista göra en kvalitativ undersökning. Vid skapandet 
av checklistan har vi utgått från vad så kallade experter inom webbdesign och 
webbplatsers tillgänglighet har skrivit om ämnet ifråga. Frågan är hur lämpligt detta 
tillvägagångssätt är då det handlar om att undersöka bibliotekens webbplatser, det vill 
säga en specifik typ av webbplatser. I Viktor Sarges uppsats, där en kvantitativ metod 
har använts, har han utgått från WCAG:s framtagna checklista. Vi menar att detta inte 
räcker. Checklistan måste anpassas till den typ av webbplatser som ingår i 
undersökningen. Samtidigt är vi medvetna att detta förfaringssätt medför att våra 
personliga åsikter om vad som är relevant lätt kan smyga sig in i uppsatsen. Om vi 
tycker att det är extra viktigt att det går att ta till sig informationen på webbplatserna på 
flera språk (en punkt som inte ingår i WCAG:s checklista) så påverkar detta resultatet, 
det vill säga den allmänna tillgängligheten blir lägre om det finns brister just på denna 
punkten. 
 
En annan metod hade kunnat vara att låta en grupp användare ingå i undersökningen, 
ungefär som Else Nygren gjorde i sin undersökning gällande LIMIT-projektet (2006). 
Det finns ingen ”objektiv” tillgänglighet, utan en webbplats kan bara vara tillgänglig för 
användare. Då kan det förefalla som självklart att användare måste vara en del av 
metoden. Samtidigt menar vi att eftersom det redan har gjorts många användar-
undersökningar inom området tillgänglighet på webbplatser så vore det onödigt att göra 
ytterligare en sådan undersökning. Har det framkommit att det är viktigt att kunna ändra 
textstorleken, vilket de riktlinjer som går att finna inom litteraturen visar, så behöver vi 
inte plocka samman en grupp användare för att se om de även anser detta. Om vi skulle 
ha gjort en användarundersökning skulle det dessutom ha krävts att användargruppen 
var tillräckligt bred, det vill säga att alla typer av användare ingick i den, exempelvis 
synskadade, barn, äldre, icke svenskspråkiga och så vidare. Vi menar att det hade krävts 
alltför stora resurser och för mycket tid för att det skulle ha varit lämpligt för en 
magisteruppsats. 
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Webbplatserna i undersökningen 
 
Stockholm 
 <http://www.ssb.stockholm.se> 
 
Göteborg 
 <http://www.stadsbiblioteket.goteborg.se> 
 
Malmö 
 <http://www2.malmo.stadsbibliotek.org> 
 
Uppsala 
 <http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____3577.aspx> 
 
Linköping 
 <http://www.linkoping.se/bibliotek> 
 
Västerås 
 <http://www.bibliotek.vasteras.se> 
 
Örebro 
 <http://www.orebro.se/visintra_684.htm> 
 
Norrköping 
 <http://www.nsb.norrkoping.se> 
 
Helsingborg 
 <http://www.helsingborg.se/templates/SubMain.aspx?id=4669> 
 
Jönköping 
 <http://lingonline.jonkoping.se> 
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Bilaga: Checklista 

Grafisk design 

Textstorlek 
I vilken omfattning används relativ textstorlek?   
 
Finns det på webbplatsen kontroller för att välja textstorlek? 

Typsnitt 
I vilken omfattning används typsnitt med seriffer? 
 
Finns det på webbplatsen kontroller för att välja typsnitt? 

Spaltbredd 
Används fast eller fri spaltbredd? 
 
Om fast spaltbredd används, hur många tecken består de bredaste raderna av? 

Textjustering 
Är all text vänsterjusterad? 

Rubriker 
I vilken omfattning används rubriker i textformat? 

Bilder 
Används alt-texter till meningsbärande bilder? 
 
Används tomma alt-texter till icke meningsbärande bilder? 
 
Beskriver alt-texterna funktionen istället för bilden? 

Färg 
Måste användaren kunna skilja mellan färger för att ta till sig information? 
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Animationer 
Används animationer? 
 
Används snabba pulseringar i animationerna? 

Sidstorlek 
Används anpassad sidbredd? 
 
Om fast sidbredd används, är den 760 pixlar eller mindre? 

Ramar 
Används ramar på webbplatsen? 
 
Om ramar används, är ramarna namngivna? 

Tabeller 
Används tabeller för layout? 
 
Finns det tabeller inuti tabeller? 
 

Språk 

Tilltal 
Talar webbplatsen med användarens röst, avsändarens röst eller neutral röst? 

Läsvänlighet 
Används fackuttryck i texten utan att dessa förklaras? 
 
Är stavning och grammatik korrekt? 
 
Är datum angivet i korrekt numerisk följd dvs år-månad-dag? 
 
Finns det endast enstaka ord i kursiv text eller versaler? 

Flerspråkiga webbplatser 
Vilka språk är representerade på webbplatsen? 
 
Om webbplatsen har sidor på andra språk – hur är det länkat till dessa? 
 
Finns information och instruktioner på lättläst? 
 
Finns information och instruktioner på teckenspråk? 
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Struktur och navigation 
 
Finns det en logotyp eller något annat igenkänningsmärke som visar vilken webbplats 
användaren befinner sig på? 
 
Ligger menyer och andra navigationselement på samma ställe och fungerar likadant 
inom hela webbplatsen? 

Länkar 
Har länkarna tydliga namn som kan läsas fristående? 
 
Finns det länkar med samma namn som leder till olika ställen? 
 
Finns det understruken text som inte är länkar? 
 
I vilken omfattning är länkarna understrukna? 
 
Går det att nå startsidan från alla sidor på webbplatsen? 
 
Är det olika färger på besökta och obesökta länkar? 

Menyer 
Markeras menyalternativet när det motsvarar den aktuella sidan? 
 
Är menyalternativet som motsvarar den aktuella sidan länkat? 

Sökvägar 
Används sökvägar? 
 
Används sökstigar? 

Sökmöjligheter 
Vilka möjligheter finns det att söka på webbplatsen? 
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