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Introduktion

D , som utgör en del av examensarbetet på Kulturverkstan, är en intro-
duktion till området usability, användande, inom design, och då i första hand 

webbdesign. Rapporten utger sig inte för att vara en uttömmande genomgång av detta 
stora ämne inom designteori. Ambitionen är att presentera grundtankarna och ge 
några exempel på olika sätt att se på usability inom webbdesign och några av proble-
men. Rapporten är upplagd i tre steg. Först en kort presentation av begreppen usabi-
lity och user. Därefter följer en genomgång av Jacob Nielsen och hans bok Designing 
Web Usability, som av många anses som den främste och mest inflytelserika på området. 
Därefter presenteras två alternativa synsätt som delvis problematiserar Nielsens idéer; 
designern Valerie Casey och ämnet Cultural Usability, som vidgar begreppet mot ett 
mer konstnärligt respektive ett kultursociologiskt håll.

Kite – webbresurs för länskonstnärer

S   och examensarbete på Kulturverkstan har jag, till-
sammans med Anders Hurtig, student, och Simon Roos, konstkonsulent, utvecklat 

en webbresurs för konstkonsulenterna i Västra Götalandsregionen som vänder sig till 
konstnärer, kommuner och företag i regionen. Arbetet har innefattat en konkret upp-
byggnad av en webbsajt men också början till en undersökning av hur internet och 
webbsidor används av kulturkonsulenter, vilka behov som finns och hur man kan 
utveckla webbsidor till att bli ett fungerande kommunikationsverktyg och inte bara 
statisk information. Projektet finns beskrivet i en separat rapport och finns att beskåda 
på www.kite-info.net.

I projektet har vi arbetat mycket med frågor som rör användbarhet och användare. 
Syftet var redan från början att utforska alternativ och lösningar på hur internet kan 
användas och vilka hjälpmedel som finns för att utveckla webbsidor. Vi har också dis-
kuterat vad som egentligen utgör interaktivitet och dynamik på internet.

Rapport Kulturverkstan Lärande i Arbete IV

Jan Kärrö

Usability – What you see is what you need

Användaren i webbdesign
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Med utgångspunkt i den undersökning och det arbete som vi gjort har jag valt 
att skriva en rapport som reder ut det grundläggande begreppet usability, eller använ-
dande, inom design och som visar på några olika inriktningar inom detta. Jag kommer 
inte här i denna rapport beskriva kiteprojektet och det konkreta arbetet under prakti-
ken närmare. 

Som del av praktiken har jag också deltagit i ett seminarium under rubriken Cul-
tural Usability på Medialab, Konst & Designhögskolan i Helsingfors. De tankegångar 
som presenterades på seminariet och som ligger till grund för den kurs som ges av 
Minna Tarkka inom ämnet Interactive and Multimedia Communication presenteras längre 
fram som ett delvis annorlunda sätt att se på usability.

Begreppet Usability

J   att använda den engelska termen usability och inte försökt hitta en 
svensk översättning. En direktöversättning skulle kunna vara användande eller bru-

kande. Enkelt kan usability förklaras som design med målsättning att skapa ett så effek-
tivt verktyg som möjligt för att uppnå det som är syftet för användaren. Vad som är 
syftet kan naturligtvis variera. På en webbsida kan det exempelvis vara att snabbt hitta 
specifik information eller beställa en vara från en katalog. Populärt kallas det ofta 
användarvänlighet. Teoretiskt kan man tala om det som förhållandet mellan människa 
och maskin eller människans möjlighet att använda tekniska hjälpmedel.

Intresset för usability inom webbdesign har gradvis ökat med utvecklingen av inter-
net. En förklaring är att möjligheterna att utforma webbsidor individuellt har ökat 
med mer avancerad teknik. En annan orsak är att internet allt mer kommit att handla 
om kommersiella företag och elektronisk handel, där usability direkt kan mätas i hur 
många som väljer att köpa något. Ett av de största områdena inom usability är olika 
metoder för att kontrollera och mäta hur internet och specifika webbsidor används. 
Hur användaren agerar och löser uppgifter. 

Usability kan tänkas som ett tekniskt mätbart instrumentellt värde som handlar 
om teknikutveckling, men det innefattar också mer övergripande föreställningar om 
samhälle och kultur. En grundläggande fråga är; Vem är egentligen ”user” i usability? 
En fråga som återkommer i de tre synsätt som presenteras nedan.

Jakob Nielsen

J  är kanske den som fått störst genomslag inom usability och har beskri-
vits som ”web usability guru”. Han har tidigare arbetat på Sun Microsystems men 

driver nu företaget Nielsen Norman Group. 
Boken Designing Web usability utkom  och är en grundläggande handbok med 

konkreta råd på hur man arbetar med webbdesign med utgångpunkt i usability. För-
utom grundläggande råd och diskussioner kring vad som utgör usability finns bland 
annat kapitel om hur man anpassar webbsidor för funktionshindrade och hur sidor 
som riktar sig till en internationell publik kan struktureras.

Till största delen handlar det om konkreta, handfasta tips som ger detaljerade råd, 
regler och metoder för både utformning och innehåll. Reglerna baseras på gedigna 
undersökningar och studier av användare på olika sätt. En stor del av Nielsens arbete 
handlar om metodutveckling och undersökningsmodeller för att kunna testa använ-
dare i olika sammanhang.

Nielsens tekniska råd är väl underbyggda och många gånger är den statistik som 
utgör underlag talande för att det finns ett behov av att lyfta fram usability som grund 
för webbdesign. Vad man däremot saknar är ett problematiserande och diskuterande av 
själva begreppen usability och user. Här finns inte mycket utrymme för alternativa syn-
sätt, och Nielsen tycks inte heller ha något till över för estetiska värderingar i design. 
Talande är en av inledningskapitlets underrubriker; ”Art versus Engineering” (Nielsen, 
11).
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Många resonemang utgår också från mänsklig biologi och beteendelära. Förkla-
ringarna bli ibland lite skrattretande i sin tro på människans enkelspåriga instinkter. Ett 
exempel, som beskriver rörliga bilder: ”Moving images have an overpowering effect 
on human peripheral vision. This is a survival instinct from the time when it was of 
supreme importance to be aware of any saber-toothed tigers before they could sneak 
up on you.” (Nielsen, 143).

Avslutande kapitlet ”Future predictions” är ett försök att förutsäga hur internet 
kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden. Här finns en del försök att lyfta 
problemen och möjligheterna från en teknisk till en samhällelig och social nivå. Det 
handlar dock mycket om spekulationer och vågade gissningar och sammanfattningen 
blir ganska klen: ”I safely predict that the future of the web will be very different from 
our current reality.” (Nielsen, 376).

Nielsens syn på usability kan sammanfattas i enkelhet och funktionalitet. Den nor-
male användaren är på nätet och surfar med ett bestämt uttalat syfte att finna något 
eller lösa en uppgift av något slag. Dit vill man nå snabbt, enkelt och med minsta 
möjliga insats och eget arbete. Användaren är en otålig person, utan intresse för tek-
niken i sig och inte särskilt påverkbar av estetiska intryck men däremot känslig för 
alla tekniska eller innehållsliga störningar på vägen till målet. Usability blir synonymt 
med enkelt, snabbt och funktionellt. I det sammanfattande slutordet skriver Nielsen: 

”I am hopeful that the Web will be much easier to use in the future. In fact, increased 
usability is not just a desirable quality, it is a necessary quality because the only way 
we can get the next 800 million people to come online is by making the Web easier, 
both in terms of the overall technology and in terms of the design of the individual 
sites.” (376)

Frågan är vad som händer när användaren är en annan än den Nielsen tänker sig, 
eller vad som händer om man faktiskt medvetet bryter mot reglerna för att ge använ-
daren något annat än det som förväntas. Om syftet är att ge en upplevelse istället för 
information eller om användaren i första hand vill bli överraskad. Kanske måste man 
bygga nöjesfält efter andra principer än parkeringshus.

Valerie Casey

V   som creative director, filmare och fotograf och undervisar i 
bland annat webbdesign i San Francisco. Hennes metoder och tankar skiljer sig 

från Nielsens idéer om usability som enkelhet och funktionalitet. För henne är nyck-
elordet istället känsla. I en intervju för Adobe säger hon: ”I teach students to provide 
context, rather than explicit instructions in their designs. Current practise is overratio-
nalized and focuses to deeply on task analysis and not enough on empathy.” (Fritz 
Breitzer, Web design is so much more than usability, www.adobe.com/web/gallery).

Casey uppfattar inte usability som enbart en fråga om funktion, utan som ett 
interaktivt samspel där funktionalitet är en del: ”information design is the skeleton, 
visual design is the flesh, and interaction design is the muscle that joins the two” 
(www.valcasey.com/webdesign/interaction). Användaren är en part i ett samspel, men en 
part som inte ges full frihet av designern att med egen målsättning och med full logik 
tillägna sig det funktionella innehållet. Några av råden på hennes egna webbsidor visar 
på skillnaden mot Nielsen i synen på användaren: ”our goal is to create the experience 
that will invigorate or encourage, inform and engage, and add value to the users life”; 

”balance giving the user a sense of control, and controlling their path”; ”tension can 
add interest to a page”; ”good design simultaneously challenges and fulfills expecta-
tions” (www.valcasey.com/webdesign). 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att Casey inte ensidigt avvisar funktionalitet 
och usability. Casey framhåller också hon vikten av att användaren intuitivt ska förstå 
strukturen, att det ska vara enkelt och betonar olika typer av undersökningars bety-
delse för att skapa usability. Skillnaden ligger framför allt i att Casey, till skillnad från 
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Nielsen, inte ställer upp några bestämda regler för vad som är usability. Allt är möjligt 
så länge det överensstämmer med målsättningarna: ”I´m really wary of creating stan-
dards that everyone needs to live by. [...] I prickle at the thought that people who 
are condoning usability so that people can access information are actually taking away 
access because they´re setting up the paradigm into which some content can fit and 
other content can´t possibly. I think the usability movement on the Web censors ori-
ginal content.” (Breitzer).

Cultural Usability

C  är ett forskningsprojekt som pågått sedan  vid Konst & 
Designhögskolan i Helsingfors under ledning av Minna Tarkka och Heidi Tikka. 

”The project develops critical approaches to new media design by creating exchanges 
between cultural studies, sociology of technology, design research and technology 
development.” (mlab.uiah.fi/culturalusability/project_in_brief).

Syftet är att kombinera teoretiska och praktiska synsätt från flera håll för att kritiskt 
studera och skapa mediateknologi med hänsyn till den kulturella och sociala kontexten. 

”In this sense our aims come very close to Philip Agre´s proposal for ´critical techni-
cal practice´, where a critical reflection on the practice is part of the practice itself.” 
(mlab.uiah.fi/culturalusability/introduction). 

Usability blir här inte enbart ett sätt att ta fram design som tar hänsyn till använ-
daren, utan istället ett förhållningssätt till design som ifrågasätter hur subjekt och 
objekt konstrueras och representeras och vilka ideologiska konstruktioner som finns 
bakom det praktiska designarbetet. ”New media is very much about technology in 
the making - a mess of controversies where the designer participates in networks of 
machines and culture, power and economy.” (se ovan).

Vid den konferens som anordnades  april  i syfte att närmare presentera 
ämnet föreläste, bland andra, Lucy Suchman om en feministisk rekonstruktion av 
subjekt/objekt relationen i teknologiutveckling. Syftet med en sådan rekonstruktion 
är att skapa förståelse för hur vi förhåller oss till teknik och knyta design närmare 
användandet. Usability handlar för Suchman om att använda utifrån någon annans 
intentioner men också om att omskapa design för att anpassa tekniken till den sociala 
praktiken. Vad Suchman kallar; ”artful integrations of work practice and technology”. 

Kari Kuutti gav en tidslnje över hur uppfattningar om användaren har förändrats 
under de senaste trettio åren inom datorutvecklingen. Han såg det som en icke-linjär 
utveckling av ”user” från ett problem i organisationssystem till att användaren idag är 
delaktig i ett socialt samspel kring teknologin. Kuutti skulle dock gärna se att utveck-
lingen gick mot att se användaren som en medskapare av teknologin, och miljön kring 
teknologin, istället för den senaste tidens vändning mot att se användaren som konsu-
ment på en marknad. 

Föreläsningarna finns sammanfattade och i sin helhet på Cultural Usabilitys webb-
sidor (mlab.uiah.fi/culturalusability).

Slutord

S   har varit att ge en kort introduktion till usability och visa 
på olika sätt att se på användande och funktionalitet. När man talar om usability är 

det viktigt att fråga sig vem man ser som användare och vilka syften som styr utform-
ningen och möjligheterna inom webbdesign. Usability är ett begrepp som inte står 
fritt från våra föreställningar om teknik, samhälle och kultur. Med en förändrad syn 
på internet och informationsteknik följer nya sätt att se på hur tekniken ska användas 
och av vem. 

Nielsens goda råd, och framför allt metoderna och tankesättet att fokusera usability, 
behövs. Om inte förr blir det tydligt när man ser alla dåliga försök på internet. Dock 
finns det många fällor. Det finns en risk att usability blir en teknisk metodfråga och 
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att funktionalitet blir överordnat alla andra aspekter av usability. Det riskerar att göra 
internet statiskt och begränsa de många möjligheter som finns och som kommer att 
finnas framöver. Det finns också en risk att usability enbart blir en angelägenhet för de 
ekonomiska intressena i elektronisk handel på internet. Jag tror att den utveckling av 
usability som Valerie Casey och Cultural Usability båda utgör, är en positiv utveckling 
mot ett mer kritiskt men samtidigt mer kreativt förhållningssätt till webbdesign och 
elektronisk media. Ett förhållningssätt som kombinerar praktiskt designarbete med ett 
problematiserande av begreppen user och usability.
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Källor

Alla webbadresser var aktuella 15 maj 2001. Artiklarna finns att tillgå från författaren.

Jakob Nielsen, ”Designing Web Usability, The practise of simplicity” (Indiana, USA, 
2000).

Fritz Breitzer gjorde en intervju med Valerie Casey för adobes webgallery, ”Web design 
is so much more than usability” som finns på www.adobe.com/web/gallery.

Valerie Casey har en egen webbsida på www.valcasey.com där en del citat i artikeln är 
hämtade.

Material från Cultural Usability Seminar, 24 april 2001 vid University of Art & Design 
Helsinki finns på www.mlab.uiah.fi/culturalusability. Där finns bland annat en pro-
gramförklaring och sammanfattningar av de föreläsningar som hölls.

Jakob Nielsens egen webbsida med en mängd artiklar finns på www.useit.com.

Flera artiklar om usability finns på den omfattande www.webtechniques.com, bland 
annat; Vic Zauderer & Mark Escobosa, ”The Evolution of Brand Strategy - The 
Changing Roles of Identity and Navigation Design”, www.webtechniques.com/
archives/2000/08/zauderer och Jacob Nielsen & Marie Tahir, ”Building Web Sites With 
Depth”, www.webtechniques.com/archives/2001/02/nielsen.

En bra introduktion till usability utgör Adam Smiths, Why is Usability So Hard?” som 
finns på www.heirn.com/reflect/whyhard.html.

Mycket material om usability och en bra sammanfattning av ämnet finns på 
www.usabilityfirst.com

Sammanfattning

D , som utgör en del av examensarbetet på Kulturverkstan, ger en kort 
introduktion till begreppet usability inom webbdesign. Usability förklaras kortfat-

tat och problematiseras utifrån tre olika synsätt; Jakob Nielsens bok Designing Web Usa-
bility, webbdesigner Valerie Casey  samt ämnet Cultural Usability.

Usability är, enkelt förklarat, design med utgångspunkt i användarens skiftande 
syften och mål. Inom webbdesign har usability fått stor uppmärksamhet på senare tid, 
bland annat i samband med uppsvinget för elektronisk handel och med att allt fler 
använder internet. Jakob Nielsen anses av många som den främste inom usability och 
hans bok Designing Web Usability är en handbok för webbdesign, med tekniska råd 
om olika metoder och konkreta tips för att skapa usability.  Valerie Casey och Cultural 
Usability är två alternativa synsätt på usability, som tar sin utgångspunkt i ett konstnär-
ligt respektive ett kultursociologiskt perspektiv. Rapporten diskuterar dessa alternativ 
utifrån synen på och problemen kring användare och funktionalitet, och ställer frågan; 
vem är user i usability?  

English Summary

U -      , gives a short introduction to usability 
in Webdesign. The term usability is explained relating to the book Designing Web 

Usability by Jakob Nielsen, Webdesigner Valerie Casey and the research project Cultural 
Usability at University of Art and Design, Helsinki.

Usability, design relating to the users needs and interests, is discussed and related to 
the different viewpoints that these three different approaches represents. A technical, 
an artistic and a sociocultural perspective, focusing on different problems in usability 
design relating to the question; who is the user?


