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Sammanfattning 
 
Titel: Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur 

studenternas perspektiv. 
 
Författare:  Marie Nilsson och Sara Wilke 
 
Handledare:   Göran Gustafsson 
 
Problemområde: En del av de högskolor och universitet som har hemsidor har inte lagt 

så stor vikt på användbarhet då deras funktionalitet brister. Det är svårt 
för deras studenter att på ett så enkelt sätt som möjligt nå den 
information de behöver. 

  
Hypotes:  ”Användbarheten på högskolornas- och universitetens hemsidor kan 

förbättras med hjälp av att krav ställs från studenterna.” 
 
Genomförandet: För att undersöka hypotesen har tre undersökningar gjorts. Den första 

var en granskning av de utvalda högskolornas och universitetens 
hemsidor av författarna. Undersökning nummer två gjordes med hjälp 
av enkäter som studenter vid de utvalda högskolorna och universiteten 
fick svara på. Tredje undersökningen var en enkät som skickades ut 
med email till de utvalda högskolornas och universitetens 
webbansvariga. 

 
Slutsats: Av undersökningen som gjordes på studenterna såg vi att Relevansen 

var viktig för studenterna men att de andra stegen i REAL modellen [9] 
inte var av så stor betydelse. Det som var viktigast var att 
informationen de sökte fanns och inte hur de kom åt den. Då de sökte 
information på sin högskola eller sitt universitet upplevde de ibland att 
det var svårt att hitta informationen och kunde ta lång tid men skapade 
sällan någon irritation. Studenterna ansåg inte heller att det behövdes 
något hjälpavsnitt för att förstå hemsidorna. Om man ser det ur 
studenternas perspektiv behöver inte användbarheten förbättras på 
hemsidorna. 
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Förord 
 
Med denna uppsats avslutar vi nu vår utbildning på Blekinge Tekniska Högskola. Det har 
varit en intressant och lärorik tid och vi kommer att ta mycket nya kunskaper med oss 
härifrån. Vi skulle vilja tacka vår handledare Göran Gustafsson som har gett oss handledning 
genom detta kandidatarbete och de som varit vänliga att ställa upp och svara på de enkäter vi 
skickat ut.  
 
Marie & Sara 
 
Ronneby den 27 januari 2002
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1 Inledning 
1.1 Problemområde 
 
Idag använder fler studenter Internet för att komma åt den information de söker vilket betyder 
att vikten av bra design och funktionalitet på landets högskolors- och universitets hemsidor 
har ökat. Internet har utvecklats så pass mycket att man idag inte bara kan söka information 
utan även utnyttja webben för t.ex. distansutbildningar och annan kommunikation mellan 
studenter och dess skola. 
 
En del av de högskolor och universitet som har hemsidor har inte lagt så stor vikt på 
användbarhet då deras funktionalitet brister. Vi har märkt då vi sökt information på högskolor 
och universitets hemsidor att det kan vara svårt för studenterna att på ett så enkelt sätt som 
möjligt nå den information de behöver. Det har visat sig att det inte alltid är så enkelt att hitta 
det man söker utan man måste vara en van besökare för att det ska gå så smidigt som möjligt. 
Hemsidorna är inte utformade så att den ovane besökaren genom några enkla sökningar kan 
hitta det de söker utan måste veta exakt var informationen kan bli funnen. 

1.2 Mål 
 
Målet med denna uppsats är att se om användbarheten på universitetens-och högskolornas 
hemsidor kan förbättras genom att högre krav ställs från studenterna på både de 
webbansvariga och på hemsidorna. Med de webbansvariga menar vi de som bär ansvar över 
hemsidornas innehåll och utseende och inte de som skapar hemsidorna. Det ska också tydligt 
framgå i slutändan vilka krav de webbansvariga har på sig och vilka krav studenterna har 
idag. För att få svar på detta kommer vi att göra två undersökningar. Först och främst en bland 
studenterna och sedan en bland de webbansvariga. 

1.3 Motivering 
 
Anledningen till att vi valt detta ämne är att vi under våra år på Blekinge Tekniska Högskola 
stött på många hemsidor sidor på Internet vars användbarhet inte varit stor. För att begränsa 
oss har vi valt att undersöka några av landets högskolor- och universitets hemsidor. Detta för 
att vi tycker att en del av de hemsidorna inte har den användbarhet de borde ha för att göra det 
så enkelt som möjligt för sina studenter att söka eller komma åt den information de behöver. 

1.4 Hypotes 
 
”Användbarheten på högskolornas- och universitetens hemsidor kan förbättras med hjälp av 
att krav ställs från studenterna.” 
 
Med användbarhet menar vi god design och funktionalitet på en hemsida. Dvs. att besökaren 
ska på ett så enkelt sätt som möjligt komma åt den information hon eller han söker genom 
enkel orientering. 
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Med större krav menar vi att studenterna ska ge mer feedback på hemsidornas utformning och 
funktionalitet och påpeka vad de är missnöjda med. Det ska inte heller vara möjligt för vem 
som helst att utforma hemsidorna utan det ska finnas viss utbildning, kunskap eller erfarenhet 
inom webbdesign och användbarhet. 
 

1.4.1 Oberoende variabler 
 
Vi ska undersöka användbarheten på högskolors och universitets hemsidor genom att se om 
de uppfyller särskilda krav. De kraven är Relevans, Effektivitet, Attityd och Lärbarhet [14] 
Eftersom hemsidorna blir de som vi kommer manipulera har vi valt ut dem som vår 
oberoende variabel men eftersom hemsidor kan bli en för bred variabel har vi valt att dela upp 
det i mindre begrepp som design och funktionalitet.  
 

1.4.2 Beroende variabler 
 
Vår beroende variabel är användbarhet men även här är begreppet  så stort så vi har  delat upp 
det i mindre begrepp som enkelhet, information och tid. Med detta menar vi hur är sidan 
uppbyggd, finns informationen som studenterna letar efter och tar det onödigt lång tid innan 
man hittat det man ville. 
 

1.5 Frågeställning 
 

• Hur viktig är användbarheten för studenterna? 
• Kan tiden kortas ner för att hitta sökt information? 
• Kan studenternas tillfredställelse av sidan öka? 
• Vilka krav ställs av studenter idag på webbansvariga som ansvarar för högskolors och 

universitets hemsidor? 
 

1.6 Målgrupp 
 
I första hand är det de webbansvariga på högskolorna och universiteten som vi vill ska ta del 
av denna utredning. Om de inte har en bra kontakt med de studerande  kan det vara svårt för 
dem att veta om deras hemsidor brister i användbarhet. Vi vill få dem att få upp ögonen och 
kanske tänka en extra gång på om deras hemsidor är så användbara som de tror. 
 
En annan målgrupp är studenterna då det är de som blir lidande om de webbansvariga har 
bristande kunskaper eller inte är tillräckligt medvetna om användbarhetens betydelse. 
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1.7 Avgränsningar 
 
Vi har valt ut sex högskolor och universitets hemsidor som vi ska undersöka. Lunds 
universitet, Malmö Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Dalarna och Blekinge 
Tekniska Högskola. Dessa är utvalda efter storlek och olika inriktningar då vi anser att det är 
viktigt att få svar från studenter med olika bakgrund ock kunskaper. Blekinges Tekniska 
Högskola är inriktad på IT. Lund Universitet och Malmö Högskola har utbildningar av olika 
variant och är båda stora med många studneter. Högskolan i Dalarna är inriktad på pedagogik, 
ekonomi och humaniora och på högskolan i Halmstad finns det studenter som läser 
mediekommunikation och olika slags ingejörsutbildningar. Vi har bestämt oss för att inte ta 
upp ämnet synskadade och hemsidor eftersom vi har kommit underfund med att det ämnet i 
sig är en hel uppsats. 

 - 8 - 



Kandidatarbete i datavetenskap 
Instutionen för Programmering och Datavetenskap 
Marie Nilsson is98mni 
Sara Wilke is98swi 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Historik om HCI (Human Computer Interaction) 
 
Genom de senaste 20 åren har tekniken utvecklats så att nästan alla nån gång kommer i 
kontakt med en dator. När datorn först dök upp på 50-talet var de svåra att använda, dyra och 
ofta oberäkneliga och användarna var välutbildade tekniker som inte tog nån hänsyn till 
utformingen av dialogen. Med tiden förändrades bearbetningen för att i början av 60-talet bli 
mer interaktiv. Men det var fortfarande mest tekniker som använde datorer i kommersiellt 
bruk.  
 
Det var under 70-talet när den första personliga datorn kom som allt förändrades eftersom 
dessa maskiner erbjöd interaktiv databehandling till individuella användare för låga 
kostnader. Nu kunde alla människor oavsett förkunskaper använda datorer istället för bara ett 
fåtal erfarna programmerare. Detta gjorde att användargränssnittet också kallad ”Man-
Machine Interface (MMI)1” började uppmärksammas av både systemdesigners och forskare. 
Dataföretag förstod att om de kunde förbättra sina gränssnitt skulle det ge dem ett försprång 
på marknaden. Termen ”användarvänliga” system började brukas. Oftast betydde det bara att 
man ändrade skrivbordsbilden så att den blev utseendemässigt mer tilltalande. Fast  det i och 
för sig blev en förbättring av tidigare gränsnitt var det tyvärr många företag som använde 
termen mest som en marknadsföringsploy och de flesta system var fortfarande inte designade 
för att möta användarens behov. Forskare fokuserade på hur användandet av datorer kunde 
förbättra folks arbete och liv och tittade mest på människors kapacitet och begränsningar. 
Senare när ämnet utvecklats mer kom de fram till att även andra faktorer spelade in om ett 
system skulle lyckas eller misslyckas som tex arbetsplatsen, möjligheten till utbildning och 
hälsofaktorer.  
 
Begreppet Human –Computer Interaction2 (HCI) togs fram i mitten av 80-talet för att 
beskriva detta nya ämne som studerades. Termen visade att det inte bara fokuserades på 
designen av gränssnittet utan även att det tittades på saker som var relaterade till samspelet 
mellan användaren och datorn. Forskning kring hur design av gränssnitt för datasystem skall 
ske för att systemen skall upplevas som användbara av användarna har fått stort utrymme 
inom HCI, mycket på grund av att det är genom ett datasystems gränssnitt som systemet och 
användaren möts och interagerar. Designen skall stödja systemets funktionalitet om detta inte 
sker kommer användaren att bli missnöjd med systemet och i  värsta fall inte ens använda 
systemet. [11] 

2.2  Användbarhet 
 
Ett nyckelord i HCI är just användbarhet. Det var under tidigt 90-tal som användarna började 
bli uppmärksamma om HCI och började säga ifrån om gränssnitt som var svåra att använda 

1 Se ordlista 
2 Se ordlista 
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och datatidningar började inkludera användbarhet när man utvärderade system. Ett sätt att 
beskriva användbarhet är REAL-modellen [9]. REAL står för:  

• Relevans. Löser programmet den uppgift den är avsedd att lösa? Löser den mitt 
problem? 

• Effektivitet. Löser den uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt utan krångel?  
• Attityd. Är programmet tilltalande? Känns det bra? Är det rolig att använda eller 

skapar det  irritation?  
• Lärbarhet. Är den lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur man använder den? 

Behöver man ofta titta i handboken?  

Det är lätt att förstå att ett datasystem som inte används är en stor förlust för det företag som 
investerat i det och detsamma gäller med webbplatser där användare inte hittar vad de söker 
eller inte förstår hur de ska använda. Då lämnar de webbplatsen och söker vidare efter 
informationen någon annanstans. Så i takt med att användandet av Internet har ökat har även 
kraven på användbarhet på webbsidor ökat. Så hur ska man gå tillväga för att få en användbar 
webbplats? Många författare har satt upp olika riktlinjer för detta och nedan kommer några av 
dessa att presenteras. 

När en webbplats skapas är det viktigt att man först tänker igenom vad syftet med platsen är. 
Vem eller vilka ska använda den och vad vill användarna få ut av webbplatsen. Det första 
man måste fastställa när man planerar en webbplats är dess syfte och målgrupp. Med syftet 
menas vilken funktion webbplatsen ska ha. Utformningen av sidan styrs beroende på om den 
tex ska vara en informativ- eller en försäljningssida. En webbplats är ofta uppbyggd av flera 
sidor som användaren bläddrar mellan och därför är det bra om man är noga med att alla 
sidorna stödjer webbplatsens syfte. 

Nästa steg är att titta på vem som kommer att använda webbplatsen. Erfarenhet, intresset och 
behoven hos användarna kommer att variera från nya ovana noviser som behöver en noggrann 
struktur till vana experter som blir irriterade på allt som saktar ner dem. Ett bra designat 
system ska kunna tillfredställa en bred skala av användare. I boken ”Web Style Guide” av 
Patrick J.Lynch och Sarah Horton [13]  har man delat upp användaren i olika kategorier som 
har olika krav. 

Användaren 
 
-Web surfers  
Användare som inte letar efter något specifikt. De överskådar sidor och ser de något intressant 
stannar de upp och tittar för att sedan söka vidare. 
 
-Nybörjare och tillfälliga användare 
De här användarna är beroende av att webbsidorna är tydligt utformad och att det finns 
lättillgängliga översikter som visar vilken information som finns och var den finns inom 
applikationen. Denna gruppen är alltid ett bekymmer för designers men de minskar alltmer 
eftersom utnyttjandet av Internet ökar. 
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-Experter och vana användare 
Denna grupp av användare litar på att webbsidan ska ge dem rätt information snabbt. Oftast 
bryr de sig inte om grafik utan ser hellre att det går snabbt att komma åt informationen.  
 
-Internationella användare 
Internet används av människor över hela världen och för att nå ut till så många användare som 
möjligt kan det vara bra att ha sidan på mer än ett språk.[13] 

Webbsidan 
Precis som med användbarhet är oftast navigation osynlig när det funkar. Men om där är 
problem kan användaren bli totalt vilse. Oftast är det just problem med att hitta som gör att 
användaren ger upp.  
 
Det finns olika sorters medel som en designer kan använda för att hjälpa användaren att 
navigera. Frames3, som gör att man kan dela upp fönstret i avdelningar som visar olika 
dokument är ett. Många lägger en smal frame vid sidan där en innehållsförteckning ligger och 
sen en frame bredvid där informationen visas. Detta kan vara både positivt och negativt. Det 
blir lättare för användaren eftersom innehållsförteckningen ligger på samma plats var man än 
går men ibland så syns det inte tillräckligt att informationen ändras i det andra fönstret. Det 
kan göra att användaren tror att länken inte fungerar.  
 
En annan sak som användaren använder sig av för att hitta information är de länkar som visas. 
En bra länkstruktur kan därför hjälpa användaren att utnyttja webbsidan mer effektivt. Ett 
beskrivande namn på länken är viktigt. Användaren ska inte behöva gissa sig till vilken länk 
som leder till informationen man letar efter. Ibland kan en term som verkar självklar för 
webbdesignern inte ha samma betydelse för användaren. Det kan ibland hjälpa att lägga en 
beskrivande text till länken för att förtydliga vad som menas. [12] 
 
Många webbsidor har bilder som länkar. Ett vanligt exempel är att loggan är en länk tillbaka 
till webbplatsens första sida. Länkar är oftast markerade genom att vara understrukna. Om en 
bild görs till en länk får den automatiskt en ram runt sig för att visa att det är en länk. 
Webbdesignern kan själv välja hur bred ramen ska vara men kan också välja att ta bort den 
helt. Detta görs ofta för att få ett snyggare utseende på sidan men resultatet blir sämre 
användbarhet eftersom användaren inte ser att bilden är en länk och då kan missa den. En 
annan sak när man använder bilder som länkar är att de inte ändrar färg efter att man klickat 
på dem och det gör att användaren inte kan se om länken redan har använts. [14] 

3 Se Ordlista 
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3 Metodbeskrivning 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
För att få svar på våra frågor och för att kunna testa vår hypotes har vi använt oss av en 
kvantitativ undersökning. Detta med hjälp av enkäter som studenter på respektive skola har 
fått svara på. Vi har även gjort en undersökning bland de webbansvariga, med hjälp av 
enkäter. 

3.1.1 Identifiering av problemområde 
 
Det första som gjordes var att identifiera problemområdet. Problemområdet för denna 
utredningen var hemsidor tillhörande landets högskolor- och universitet. Vi har förstått att det 
finns många studenter som är missnöjda med sin skolas hemsida. Vad är det egentligen de är 
missnöjda med och vad kan man göra åt det? 

3.1.2 Informationsinsamling 
 
För att få djupare kunskaper i ämnen som Internet, webbteknologi och användbarhet läste vi  i 
böcker och artiklar i olika tidskrifter som behandlar ämnet och letade på Internet. De ord som  
var nyckelord vid sökning på Internet var användbarhet, human computer interaction och 
usability. De tidskrifter som vi använde oss mycket av var Computer Sweden och 
Interactions. Den sistnämnde är en tidskrift som nästan bara behandlar användbarhet inom IT. 
 

3.1.3 Precisering av problemområde 
 
När vi hade studerat litteraturen och fått bredare och djupare kunskaper kunde vi lättare 
precisera ett problemområde. Detta gjorde vi i form av en hypotes. Hypotesen var även den vi 
sedan testade med hjälp av oberoende och beroende variabler. De oberoende variblerna var de 
vi manipulerar för att se vad de beroende varibalerna får för resultat. Resultatet hjälpte oss att 
besvara de frågor som var knutna till hypotesen i form av en frågeställning. 
 

3.1.4 Datainsamling 
 
Enligt våra avgränsningar ovan skulle vi titta närmare på användbarheten på hemsidorna 
tillhörande Högskolan i Halmstad, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Högskolan i Dalarna 
och Blekinge Tekniska Högskola . Vi tittade på hur snabbt vi kunde komma åt den 
information vi sökte, exempelvis kursplanen för Engelska 1-20 p. När vi väl hade hittat rätt 
skulle vi se om informationen var statisk eller dynamisk. Gick det att komma åt informationen 
utan att ha ytterligare program installerade, exempelvis Adobe Acrobat Reader?  
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Vi skulle också se hur många fel och misstag vi gjorde för att till slut komma till rätt sida. 
Första intrycket av sidan noterades för att sedan jämföras med vad vi tyckte efter 
undersökningen.  
 

3.1.5 Genomförande och resultat 
 
I genomförandet testades hypotesen genom att man samlade in information som gav oss svar 
på våra frågor. Det var i form av enkäter, intervjuer eller liknande. Vi använde oss i denna 
utredningen av den kvantitativa metoden, enkätundersökning. 
 
Vi testade vår hypotes genom att ta kontakt med studenter på respektive skola och bad dem 
besvara ett antal frågor. Detta för att ta reda på vilka krav de ställer, eller om det över 
huvudtaget ställs några krav idag och vad de tycker om sidorna. Vi tog också kontakt med de 
olika webbansvariga på skolorna för att se om de tycker att användbarhet är något som är 
viktig och om det är något de har haft i beaktning när de skapade hemsidorna. Om de inte 
hade det ville vi veta varför och om de tyckte att användbarhet är något som alla borde tänka 
på, vilka krav har de? 
 
Med den information vi fick in hade vi underlag nog för att testa hypotesen.  
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4 Undersökning 
 
För att på bästa möjliga sätt kunna testa hypotesen och få svar på vår frågeställning gjordes tre 
olika undersökningar. Den första undersökningen utförde vi själv för att få en klar bild över 
de hemsidor som skulle granskas.  
 
Undersökning nummer två var den som gjordes bland högskolornas och universitetens 
studenter. Denna gjordes för att ta reda på om studenterna var nöjda med sin skolas hemsida 
och i hur pass stor utsträckning de använde den. Meningen var  också att få reda på vilka krav 
de tyckte skulle ställas och vilka krav de ställde i dagens läge på de webbansvariga och 
hemsidorna.  
 
Den tredje och sista undersökningen gjordes bland de utvalda högskolornas och universitetens 
webbansvariga. Denna undersökningen skulle få fram om de webbansvariga hade några krav 
på sig i form av bl.a. utbildning eller tidigare erfarenhet inom området. En annan sak som var 
viktig att få fram med undersökningen var om de överhuvudtaget tänkte på användbarheten på 
sidorna. 
 

4.1 Författarnas granskning av hemsidorna 
 
För att få en klar uppfattning om hur användbara sidorna var som vi skulle granska gjorde vi 
en egen granskning. När vi gjorde denna granskning följde vi ett schema för att det skulle bli 
en jämlik granskning på alla sex högskolor och universitets hemsidor4. I huvudsak gick 
granskningen ut på att leta upp några förutbestämda kursers hemsidor och avgöra hur enkelt 
och problemfritt det var att hitta dem. På vägen dit avgjorde vi hur pass användbara 
hemsidorna var. Vi använde oss av REAL-modellen för att avgöra detta [9]. Eftersom 
högskolorna och universiteten inte hade samma kursutbud kunde vi inte leta upp samma 
kurser på de olika skolorna utan valde kurserna nedan. Vi valde dessa kurser då vi var säkra 
på att dessa fanns på respektive högskola eller universitet. 
 
Malmö Högskola 
 

• Engelska 1-20 p 
• Mediekommunikation 1-20 p 

 
Lunds Universitet 
 

• Engelska 1-20 p 
• Företagsekonomi 

 
 
 

4 se Bilaga 10.1 
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Högskolan i Halmstad: 
 

• Engelska 1-20 p 
• Företagsekonomi 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

• Engelska 1-20 p 
• Företagsekonomi 

 
Högskolan Dalarna 
 

• Engelska 1-20 p 
• Pedagogik 1-20 p 
 

4.2 Enkätundersökning – studenter 
 
För att få svar på frågorna i frågeställningen och för att så småningom kunna testa hypotesen 
gjordes en undersökning bland de fem olika högskolornas och universitetens studenter.  Tack 
vare vänner till oss som studerade på respektive skola var detta möjligt. En enkät 
sammanställdes5 som gavs till personerna som skulle utföra undersökningen på sin högskola 
eller universitet. Enkäten innehöll två typer av frågor. Frågor med olika svarsalternativ och 
frågor som inte krävda några förutbestämda svar. 
 
Målet med enkäten var att först och främst ta reda på vad studenterna ställde för krav och om 
det över huvud taget ställts några krav på de webbansvariga och de sidor de ansvarade över. 
Andra saker som var viktiga att få fram av undersökningen var hur ofta de använde sin skolas 
webbsida och varför de inte använde den om så var fallet. Det var inte bara viktigt att få fram 
det negativa utan också väldigt viktigt att ta reda på om studenterna över lag var nöjda med 
sin högskolas eller sitt universitets hemsida. 
 

4.3 Enkätundersökning – webbansvariga 
 
För att få en så klar uppfattning som möjligt över vilka krav som idag ställs på de webb-
ansvariga, t.ex. utbildning, gjordes en enkätundersökning bland de webbansvariga på de fem 
högskolorna och universiteten. 
 
Vi ville också ta reda på om användbarhet var ett bekant ord och hur mycket de hade 
användbarhet i åtanke då de skapade sina hemsidor. En annan sak som skulle tas reda på var 
om de kände till Topforums6 krav och rekommendationer7  och om de uppfyllde dem. 
 

5 Se Bilaga 10.2 
6 se Ordlista 
7 se Bilaga 10.3 
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5 Resultat 
5.1 Författarnas granskning av hemsidorna 
 
Vi har nu gjort vår egen granskning av de fem högskolorna och universitetens hemsidor. 
Resultatet har vi delat upp i granskning 1 och granskning 2 . Sara gjorde granskning 1 dagtid 
uppkopplad på Internet med ett 56K modem och Marie gjorde granskning 2 kvällstid 
uppkopplad på Internet med 2 Mb bredband. Granskningarna gjordes enskilt och utan 
påverkan av varandra. 

5.1.1 Malmö [1] 
 
Granskning 1 
 
Första intrycket var att det var en lättöverskådlig förstasida. Det var positivt att det fanns 
information och nyheter på första sidan. Sen när jag skulle söka efter kurserna tog det bara 3 
klick för att hitta Engelska 1-20p men det enda som fanns var allmän information om kursen. 
Jag hittade ingen hemsida för kursen. 
 
När jag skulle söka efter Mediakommunikation 1-20p hittade jag kursen efter 3 klick men här 
behövde jag ha Adobe Acrobat Reader installerat för att komma åt en del av informationen.  
 
Slutomdömet för sidan är att den är stilren men svår att använda om man inte är en van 
användare. Där finns ingen tydlig länk till första sidan, bara loggan och den kan man lätt 
missa. Sökfunktionen där man kan skriva in vilken kurs man söker är bra  och gav bra resultat 
 
Granskning 2 
 
Mitt första intryck av Malmös hemsida var att den var enkel och stilren. Att det fanns nyheter 
och aktuell information på första sidan var ett plus. Tyvärr så förändrades min syn på 
hemsidan ganska snabbt så fort jag skulle ta mig till den första kurshemsidan, som i detta 
fallet var Engelska 1-20 p. Jag fick klicka på alldeles för många länkar och hade svårt för att 
hitta rätt. Till slut gav jag upp och insåg att det kanske inte fanns någon kurshemsida för 
denna kursen. Det enda jag fann var kursinformation. 
 
Nästa kurshemsida jag skulle leta efter var den tillhörande Mediekommunikation 1-20 p. 
Samma sak var det här. Jag hade svårt att hitta rätt och klickade på alldeles för många 
felaktiga länkar. Till slut hittade jag kurshemsidan men här var jag tvungen att ha programmet 
Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna ta del av viss information. Skillnaden mellan 
de två kurshemsidorna var det fanns en kurshemsida för Mediekommunikation 1-20 p och 
bara en kursinformationssida som för Engelska 1-20 p.  
 
Mitt slutgiltiga omdöme av Malmö Högskolas hemsida är kort och gott att det finns inte 
tillräckligt med lättåtkomlig information. Hemsidan har en snygg och enkel design med 
nyheter på första sidan, vilket är ett plus. Hade de haft klara och tydliga kurshemsidor som var 
lätta att hitta hade den varit bättre. 
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5.1.2 Lund [2] 
 
Granskning 1 
 
Snygg första sida, överskådlig men där hade kunnat ligga lite nyheter. Det tar rätt många 
klick, 6 stycken, innan man hittar Engelska 1-20p. Det som är negativt är att länknamnet inte 
är riktigt beskrivande. Man får trycka på  ”Mer information om ämnet”  för att komma till 
Engelska institutionen där språket plötsligt är på engelska och layouten är helt annorlunda.  
 
När man sen sökte efter Företagsekonomi 1-20p tog det bara 3 klick men den 
kursinformationen var i pdf format så man behövde använda Adobe Acrobat Reader för att 
kunna läsa informationen och det var bara allmän information om kursen. Inga fel gjordes för 
att hitta någon av kurserna.  
 
Skillnden mellan de båda kursidorna är stor eftersom Företagsekonomin är helt statiskt och i 
pdf format och inte ger nån större information mer än kursplanen. Det positiva är att man kan 
välja språk på förstasidan. Man kan välja om man vill ha det på engelska eller kinesiska. 
Positivt för de internationella studenterna. Negativt med Lunds universtitets sida är att den är 
rätt rörig och att länknamnen inte är tillräckligt beskrivande. 
 
Granskning 2 
 
Mitt allra första intryck av Lunds hemsida var att den var enkel och ren men vid en närmare 
titt så fick jag en känsla av att den var rörig. Det fanns dubbla länkar till bl.a. utbildning, 
forskning och sökmotorn vilket gjorde det svårt att orientera sig. Inte blev det bättre när jag 
skulle leta upp den första kurshemsidan, som i detta fallet var Engelska 1-20 p. Jag hade ingen 
som helst aning om var jag skulle klicka mig vidare till. Länken student var mitt första val 
men det var inte rätt. Långt om länge förstod jag att jag skulle leta upp den institutionen som 
Engelska kursen tillhörde, Engelska institutionen och därifrån leta mig vidare till kurs-
hemsidan. Sammanlagt blev det nio klick innan jag kom fram varav sex av dem var felklick. 
 
Samma sak var det när jag skulle leta upp nästa kurshemsida, Företagsekonomi. Jag visste hur 
jag skulle leta så det blev bara fyra klick tills jag kom till rätt institution, Företagsekonomiska 
institutionen. Sedan visade det sig att det inte fanns någon kurshemsida för Företagsekonomi 
utan bara en sida för institutionen. Även här fanns det dubbla länkar vilket kan förvilla. 
 
Mitt slutgiltiga omdöme om Lunds universitets hemsida är kort och gott att den är dålig och 
rörig. Det finns alldeles för många länkar att välja mellan, till och med dubbletter på en och 
samma sida. Vad gäller kurshemsidorna så var Engelska institutionens hemsida bra med enkel 
navigation vidare till kurshemsidan för Engelska 1-20 p. Problemet vara att hitta rätt till 
institutionens hemsida. Värre var det för Företagsekonomikursen som inte hade någon 
kurshemsida överhuvudtaget och Företagsekonomiska institutionens hemsida som innehöll 
dubbletter av länkar. 
 
Vad som hade förbättrat sidan enligt min mening är en förenkling av navigationen, 
borttagning av länkdubbletter och se till att det finns hemsidor till varje kurs, även de 
fristående. 
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5.1.3 Halmstad [3] 
 
Granskning 1 
 
Mitt första intryck av Halmstad hemsida var att den var mycket enkel. De hade kunnat lägga 
in lite nyheter på framsidan också. 
 
När jag skulle hitta Engelska 1-20p gick det snabbt och smidigt, bara tre klick, men negativt 
är att alla kurserna är listade så man får ”scrolla” sig ner på sidan tills man hittar kursen man 
söker. Man hade kunnat lägga huvudrubrikerna som ankarlänkar eller lagt in en sökfunktion 
så man kunnat skriva in kursen man sökte på. När jag prövade sökfunktionen som fanns på en 
annan sida genom att skriva Engelska 1-20p fick jag fram många träffar men inte kursen. Man 
behövde inget ytterligare program för att komma åt kursen och den var lätt att hitta så man 
hamnade inte fel någon gång men informationen som fanns om kursen var bara själva 
kursplanen.  
 
Företagsekonomi 1-20p var lika lätt att hitta som Engelska 1-20p men även här fanns bara 
själva kursplanen. Upplägget är precis samma för alla kurser så det behövdes inga ytterligare 
program och inga fel gjordes.   
 
Slutomdömet är att det är en enkel sida som inte är svår att överblicka men informationen som 
finns om de olika kurserna tycker jag brister. Hemsidan känns rätt statiskt och mest för 
studenter som tänker söka till högskolan. Känns som en högskolekatalog på nätet. 
 
Granskning 2 
 
Mitt första intryck av Halmstad hemsida var att den var enkel och tydlig med lite men 
tillräcklig information på första sidan. Första kurshemsidan jag skulle leta upp var Engelska 
1-20 p. Det visade sig att hemsidan inte var så lätt som man trodde. Jag fick göra sju klick för 
att till slut komma fram till en kursplan och inte till en kurshemsida. Någon sådan fanns inte. 
När jag letade efter den använde jag bl.a. sökfunktionen som fanns på sidan. Klickade jag 
sedan på någon av de träffar jag fick upp hittades inte sidan som den var länkad till. 
 
Samma sak var det när jag skulle hitta kurshemsidan till Företagsekonomi. Jag hittade bara 
kursplanen och inte själva kurshemsidan. Vad som förvärrade allt ännu mer var att det 
krävdes Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa en del av informationen på sidan för 
kursplanen. 
 
Eftersom det inte fanns några kurshemsidor för varken Engelska eller Företagsekonomi kunde 
jag inte jämföra de båda med varandra men såg på sidorna för kursplanerna att de hade 
samma typ av innehåll men inte samma grafiskt utseende. 
 
Mitt slutgiliga omdöme om Högskolan i Halmstads hemsida är att den inte är så bra som man 
trodde från början. Den ser enkel och snygg ut men det finns inte tillräckligt med information 
tillgänglig för de som behöver den och skulle den finnas där är den alldeles för svår att hitta. 
För att förbättra hemsidan så skulle den göras enklare att navigera för en ovan besökare. 
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5.1.4 Blekinge [4] 
 
Granskning 1 
 
Sidan kan vara svår för en ovan användare som använder sidan första gången. De flesta 
högskolor lägger kursinformation under utbildning men här  har man valt att lägga det under 
länken organisation och sen måste man veta vilken institution kursen tillhör.   
 
Vet man detta tog det 5 klick att hitta Engelska 1-20p och det var lätt att se hur man skulle gå 
vidare så inga fel gjordes och inga extra program behövdes. Företagsekonomi 1-20p tog 4 
klick för att hitta men även här hittades den utan några fel och utan att behöva använda några 
extra program. Skillnaden mellan de olika sidorna är stor. Engelska 1-20p har en helt annan 
layout än Företagsekonomi 1-20p.  
 
Slutomdömet av  Blekinge Tekniska Högskola är att det finns bra information om kurserna 
men det är inte lätt att hitta dit. Länknamnen är otydliga och layouten ändras beroende på 
vilken instutition man väljer.  
 
Granskning 2 
 
Eftersom jag varit student vid Blekinge Tekniska Högskola de senaste tre åren kan jag inte 
beskriva vad mitt första intryck av hemsidan var. Detsamma gäller uppsökandet av kurs-
hemsidorna då jag har varit en flitig användare av Idenet8. Jag kan tänka mig att om jag inte 
vetat om var jag skulle gått in hade det varit problem att hitta rätt.  
 
Det jag tycker är bäst med hemsidan är att det på första sidan finns nyheter och aktuell 
information. En lagom stor bild, tydligt namn och skolans logga finns också på första sidan 
vilket är bra och ser profesionellt ut. 
 
Kurshemsidorna jag skulle leta upp var i detta fallet Engelska 1-20 p och Företagsekonomi. 
Det var inte så mycket att kommentera mer än att jag var tvungen att ha Adobe Acrobat 
Reader installerat för att komma åt en del av informationen. Av erfarenhet vet jag att 
standardprogram som Excel och Word ofta också krävs för att ta del av bl.a. laborations-
uppgifter eller liknande.  
 
Mitt slutgiltiga omdöme om Blekinge Tekniska Högskolas hemsida är att den är bra på så sätt 
att det finns nyheter och aktuell information på första sidan. Något jag däremot inte tycker är 
bra är att det tar alldeles för lång tid att hitta rätt och vet man inte om att Idenet finns eller hur 
man hittar dit är det väldigt svårt att hitta rätt.  
 
 
 
 
 

8 se Ordlista 
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5.1.5 Dalarna [5] 
 
Granskning 1 
 
Snygg första sida, den ger en bra överblick. Det är positivt att ha en sida där man kan ge 
förslag och säga till om buggar. När man skulle söka på Engelska 1-20p så gick det rätt 
smidigt, 4 klick, och jag hamnade inte fel och behövde inget annat program, men det negativa 
var att utseendet på länkarna ändrades. På första sidan var hela rubriken en länk men sen blev 
det ett litet plustecken vid sidan om rubriken som var länk. Det är inte bra ur en 
användbarhetssynpunkt. En länk ska alltid vara tydligt markerad så man inte ska missa den. 
Man ska även försöka använda samma layout genom hela applikationen annars kan det bli 
förvirrande och irriterande för användaren och man har svårare att lära sig sidan.  
 
 När jag skulle söka efter Pedagogik tog det lite längre tid eftersom jag blev osäker på under 
vilket ämne pedagogik låg, tillslut hittade jag det under sämhällsvetenskap. Men annars såg 
upplägget likadant ut och jag behövde inte använda något annat program för att komma åt 
någon information. 
 
Det som är mest förvirrande med Dalarnas hemsida är att hemsidan ändras när man går 
tillbaka. Har man varit inne och tittat på de olika kurserna eller programmen och trycker på 
hemlänken kommer man inte till samma förstasida.  
 
Ska man titta på användbarheten på hemsidan så är den ändå rätt bra. Det är inte svårt att hitta 
på sidan och layouten är snygg och enkel. Det negativa är länkarna som ändras och 
förstasidan. 
 
Granskning 2 
 
Mitt första intryck av Dalarnas hemsida var att det såg ut som en skolhemsida. Med det menar 
jag att det fanns bara det mest nödvändiga på sidan och upplagt på ett sådant sätt att det såg ut 
som en informationsbroschyr man skulle kunna få hem i brevlådan. Det jag blev mest 
imponerad och förvånad över var länken ”Förslag och buggar”. Här kunde studenter ge 
förslag till webbmaster på vad som kunde förbättras eller kommentera eventuella buggar som 
fanns på någon sida. 
 
Den första sidan jag skulle leta upp var Engelska 1-20 p och den andra var Pedagogik 1-20 p. 
Skillnaden mellan de båda var bara att det fanns olika alternativ i menyraden. För att hitta till 
respektive kurshemsida gjorde jag fem stycken klick, varav inga var felklick. Väl framme vid 
kurshemsidorna så fanns det nyheter även här innan man klickade sig vidare till den 
informationen man ville åt. 
 
Där var dock en sak som inte var speciellt bra. När jag varit inne på kurshemsidan tillhörande 
Engelska 1-20 p och skulle ta mig till Pedagogik kurshemsidan klickade jag på ”Hem” för att 
komma tillbaka till första sidan. Det enda var att nu var det en annan första sida med en 
bläddringsmeny att leta efter kurser i. Bra på ett sätt men förvirrande på ett annat. 
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Mitt slutgiltiga omdöme är att det är en väldigt bra hemsida med lättåtkomlig information och 
enkel att förstå. Det var en sak som brast ur användbarhetssynpunkt och det var menyn. Jag 
kunde inte klicka på texten utan bara på de pilar som fanns bredvid. 

5.2 Enkätundersökning – studenter 
 
Vi bortsåg från åldern på deltagarna pga att åldrarna varierade och att det inte var möjligt att 
utläsa något mönster. 

5.2.1 Malmö [1] 
 
Undersökningen för Malmö högskola gjordes genom att dela ut enkäter till studenter som 
läser på Malmö högskola. Vi fick in 17 svar. 
 
Av de studenter som svarade påbörjade  3 st sin utbildning 1999 och 14 st 2001 av totalt 17 st. 
Inriktningarna på utbildningarna varierade, 5 st läste Pedagogik, 4 st Mediakommunikation, 2 
st Humaniora, 2 st Samhäll, 1 Ekonomi, 1 Natur, 1 Miljö/statsvetenskap och 1 Medicin. 11st 
tyckte att deras datorkunskap var varken stor eller liten och 6 st att den var stor. 12 st ansåg 
inte att deras kunskaper ökat medan 5 st tyckte att den hade ökat lite. 
 
På frågan om de besökte högskolans hemsida ofta svarade 5 st inte så ofta och att anledningen 
var att de inte behövde eller inte hade nån anledning och att de bara kollade mail. 8 st besökte 
hemsidan nån gång i veckan för att söka kursinformation, kolla gästföreläsare, schema, 
tentamensresultat och litteraturlistor. 4 st besökte hemsidan dagligen eller inför varje 
föreläsning för att se datum för inlämningsuppgifter, nyheter, schema och tentamensresultat. 
 
7 st tyckte alltid att de hittade den information de sökte och 7 st att de nästan alltid hittade 
informationen. 3 st skrev att de inte visste för att de inte använde hemsidan tillräckligt ofta. På 
frågan om de tyckte det tog lång tid att hitta informationen de sökte tyckte 10 st att det aldrig 
tog lång tid medan 5 st tyckte det kunde ta tid ibland. 2 st skrev att de inte visste. 4 st tyckte 
inte det var svårt att hitta på hemsidan, 6 st tyckte det var svårt ibland, 5 st tyckte ofta det var 
svårt och 2 st visste inte. 7 st valde aldrig en felaktig länk , 5 st valde fel ibland, 6st kom ofta 
fel medan 2 inte visste för de inte använde sidan tillräckligt mycket.  
 
11 st tyckte hemsidan var lätt att använda, 4 st lagom svår och 2 st tyckte den skapade 
irritation. 11 st tyckte att det blev lättare att använda hemsidan ju fler gånger de använde den 
medan 6 st inte tyckte att det blev någon skillnad. På frågan om de tyckte att det behövdes ett 
hjälpavsnitt tyckte ingen av studenterna som svarade att det behövdes.  
 
På frågan vad studenterna trodde det ställdes för krav på hemsidorna och webbdesignerna var 
det 5 st som inte visste. Det vanligaste svaret var att sidan skulle vara lätt att använda och 8 st 
svarade det. 4 st trodde kraven var mer innehållsmässiga, att informationen om kurser och 
utbildningar var viktigast.  Om kraven på webbdesignern trodde de flesta att det ställdes rätt 
höga krav. 
 
När studenterna skulle svara på vilka krav de tyckte skulle ställas svarade de flesta samma 
som på frågan ovan. Att hemsidan skulle vara lätt att använda. 
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Slutbetyget för Malmö Högskolas hemsida blev 4 på en skala mellan 1-5.  

5.2.2 Lund [2] 
 
Undersökningen på Lunds Universitet gjordes genom att dela ut enkäter till studenter som 
läser på Universitetet. Vi fick in 12 svar. 
 
Av de studenter som svarade startade 4 st sin utbildning 2001, 1 startade 2000, 1 år 1999 och 
1 startade 1998. 4 st läste Ekonomi, 4 st Pedagogik, 1 läste Teknik, 2 st Samhäll och 1 läste 
Juridik. 
 
På frågan om hur stora datorkunskaper studenterna tyckte att de hade svarade 4 st att de hade 
stora kunskaper, 4 st att de var rätt stora och 4 st att de var små. 3 st tyckte att deras kunskaper 
hade ökat sen de börjat utbildningen medan resten tyckte den var densamma. 
 
3 st besökte aldrig hemsidan för de inte har någon anledning, 5 st ibland och 4 st besökte den 
ofta för att titta på kursinformation, söka efter telefonnummer och emailadresser, kolla 
schema, tentaresultat och nyheter om skolan. 
 
5 st tyckte alltid att de hittade det de letade efter medan 7 st hittade det ibland. 5 st tyckte inte 
det tog lång tid att hitta, 4 st att det tog rätt lång tid och 3 st att det tog lång tid. 6 st tyckte inte 
det var svårt att hitta på hemsidan medan 6 st tyckte det var svårt ibland. 5 st  valde aldrig en 
felaktig länk och 6 st valde fel ibland. 
 
7 st tyckte att hemsidan var lätt att använda medan 5 st tyckte den kunde skapa irritation 
ibland. På frågan om hemsidan blev lättare att använda ju fler gånger man besökte den tyckte 
hälften att det blev lättare och andra hälften att det inte var någon skillnad. Alla, utom en, 
tyckte att det inte behövdes något hjälpavsnitt för att använda hemsidan. 
 
På frågan om vilka krav de trodde ställdes på hemsidan och webbansvarige var det 5 st som 
inte visste. De andra svarade att de trodde att det var att sidan var lätt använda och ha en bra 
design och att internationella studenter också skulle kunna använda den genom att där skulle 
vara en möjlighet att välja vilket språk man vill se hemsidan på. De trodde också att kraven på 
webbdesignern ökat med tanke på att kunnigheten hos ”vanligt” folk ökat.  
 
När de svarade på vilka krav de tyckte borde ställas svarade 5 st samma som på frågan ovan 
och en visste inte. Annars var några krav att hemsidan skulle uppdateras oftare och att 
webbansvarige skulle svara snabbt på mail. 
 
Slutbetyget för Lunds Universitets hemsida blev 3,5 på en skala mellan 1-5. 

5.2.3 Halmstad [3] 
 
Undersökningen på Högskolan i Halmstad gjordes med hjälp av en bekant som studerar vid 
högskolan. Personen i fråga frågade studenter på skolan om de kunde tänka sig att besvara 
våra frågor. Hon fick in 21 st svar. 
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Av de 21 studenter som besvarade påbörjade 1 sin utbildning år 1997, 11 st år 1998, 7 st år 
1999 och 1 student började år 2000. 18 av dem gick en Byggnadsingengörsutbildning, 2 av 
dem läste ekonomi och en läste pedagogik. De hade alla idag stora datorkunskaper men deras 
kunskaper hade inte ökat sedan de började på högskolan utan hade ungefär samma 
kunskapsnivå nu som de hade när de började. 
 
På frågan om de besökte skolans hemsida ofta och vad det var för information de sökte 
svarade 6 studenter att de sällan besökte hemsidan. Anledningen till att de inte besökte den så 
ofta var att de inte tyckte de behövde den information som fanns på hemsidan Den 
information de sökte fann de genom att fråga en vän eller en lärare istället. 10 studenter 
svarade att de besökte hemsidan då och då för att t.ex leta upp emailadresser till lärare, se om 
det hade hänt något nytt på skolan och titta på salschemat och schema över föreläsningarna. 
Antalet som ofta besökte hemsidan var färre, 4 studenter besökte hemsidan dagligen eller 
varannan dag. De sökte information om allt från tider, nyheter, schema till emailadresser till 
lärare och studenter. 
 
På frågan om de hittade den informationen de sökte var det 17 studenter som tyckte att de 
oftast hittade det de sökte, och  4 studenter hittade nästan alltid det de sökte. 4 studenter 
tyckte det nästan alltid tog lång tid att hitta det de sökte men 5 studenter tyckte det aldrig tog 
lång tid, resten tyckte att det oftast tog lång tid men inte så farligt att det skapade irritation. 
 
Större delen av studenterna tyckte att det ibland kunde vara svårt att hitta informationen de 
sökte men nästan hälften tyckte att det var lite svårt att hitta. 10 studenter klickade ibland på 
en felaktig länk och hamnade på fel sida men 11 studenter klickade aldrig eller nästan aldrig 
på en felaktig länk. 
 
Enligt 9 studenter var hemsidan lätt att använda och navigera, 10 studenter tyckte den var 
varken svår eller lätt att använda och 1 student tyckte att den skapade irritation. 1 student 
tyckte att hemsidan blev lättare att använda ju fler gånger de använt den, 20 studenter tyckte 
inte att det blev någon skillnad. 20 studenter tyckte att ett hjälpavsnitt på hemsidan inte var 
nödvändigt och en student visste inte. 
 
De allra viktigaste frågorna i undersökningen var de som berörde kraven på hemsidan och de 
webbansvariga. Studenterna trodde att det idag ställdes krav på att de webbansvariga hade 
utbildning inom området, en del visste inte och en stor del trodde det inte ställdes några krav 
alls. De krav de tyckte det borde ställas var utbildning eller kompetens, tekniskt kunnande, ett 
öga för det estetiska och större respons från de webbansvariga. Ett fåtal av dem tyckte inte det 
borde ställas några krav alls på webbansvariga. 
 
Högskolan i Halmstads studenters slutgiltiga betyg på sin hemsida blev i genomsnitt 4 på en 
skala mellan 1 och 5. 

5.2.4 Blekinge [4] 
 
När vi skulle göra undersökningen på Blekinge Tekniska Högskola skickade vi den med e-
mail till ca 150 studenter. Vi fick 21 svar.  
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Av de 21 studenter som besvarade vår enkät påbörjade 5 st sin utbildning 1999, 11 st 2000, 5 
st år 2001 och gick en utbildning med inriktning på Datavetenskap. De hade alla idag stora 
datorkunskaper och 6 av dem tyckte att deras datorkunskaper hade ökat sedan de började på 
skolan. 7 studenter tyckte att deras kunskaper hade ökat men inte så mycket och 8 studenter 
tyckte att deras kunskaper ökat minimalt men att deras kunskaper redan var tillräckligt stora. 
 
På frågan om de besökte skolans hemsida ofta och vad det var för information de sökte 
svarade 5 studenter att de sällan besökte hemsidan, någon gång i månaden eller ännu mindre. 
Anledningen till att de inte besöker den så ofta var att de inte tyckte där fanns någon 
intressant information att hämta eller tyckte den var svår att navigera. 5 studenter svarade att 
de gick in på hemsidan i alla fall någon gång i veckan för att t.ex se när det var öppet på BSK 
(Blekinge Student Kår), leta upp studenters adresser, emailadresser till lärare och gå in på 
kurshemsidorna. Antalet som ofta besökte hemsidan var fler, 11 studenter besökte Blekinge 
Tekniska Högskolas hemsida dagligen eller varannan dag. Information de sökte var bl.a. om 
scheman, kursinformation och uppdateringar på Idenet, nyheter och email adresser till lärare. 
Även för att göra tentamenanmälan och besöka studentportalen. Vad som var intressant var att 
större delen av studenterna delade upp hemsidan i hemsida med studentportal, adressbok m.m 
och Idenet9. De såg inte på Idenet som en del av hemsidan. 
 
Frågan om de hittade informationen de sökte var det 16 studenter som tyckte att de oftast 
hittade det de sökte, 2 studenter hittade alltid det de sökte och 3 studenter hittade det de sökte 
ibland. 11 studenter tyckte det tog lång tid att hitta det de sökte men 4 studenter tyckte det 
aldrig tog lång tid, 5 andra studenter tyckte att det oftast tog lång tid. 14 studenter tyckte att 
det ibland kunde vara svårt att hitta informationen de sökte, 2 studenter tyckte det oftast var 
svårt, 1 student tyckte alltid det var svårt och 4 studenter hade aldrig svårt för att hitta det de 
sökte. 12 studenter klickade ibland på en felaktig länk och hamnade fel, 2 studenter visste 
inte, 4 studenter klickade aldrig på en felaktig länk och 3 studenter klickade oftast fel. 
 
Enligt 11 studenter så var hemsidan lätt att använda och navigera, 8 studenter tyckte den var 
lagom svår och 2 studenter tyckte att den skapade irritation. 15 studenter tyckte att hemsidan 
blev lättare att använda ju fler gånger de använt den, 5 studenter tyckte inte det blev varken 
lättare eller svårare och 1 student visste inte om det blev någon skillnad. 14 studenter tyckte 
att ett hjälpavsnitt på hemsidan inte var nödvändigt, 5 studenter tyckte det kunde vara en bra 
sak att ha tillgänglig för de som behövde det och 2 studenter visste inte. 
 
De allra viktigaste frågorna i undersökningen var de som berörde kraven på hemsidan och de 
webbansvariga. En del studenter undrade om det ställdes några krav överhuvudtaget. Andra 
studenter trodde det ställdes höga krav på utseende och visuell användbarhet men tyvärr 
mindre krav på att det verkligen fungerade eller att sidorna verkligen var lätta att förstå och att 
navigera. Vanliga svar var också att det ställs antagligen höga krav eftersom det är en teknisk 
högskola. Att de webbansvariga hade kunskaper i programmering trodde en del studenter var 
ett krav. En student trodde att det inte ställdes några krav överhuvudtaget utan att det var 
någon underbetald student som satt och skapade sidorna. Den sista gruppen studenter svarade 
att de hoppades att kraven var höga eftersom universitet och högskolor måste ha en bra profil 
att visa ut mot näringslivet. 
 

9 se Ordlista 
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De krav studenterna vid Blekinge Tekniska Högskola tyckte att det skulle ställas på hemsidan 
var att den skulle vara lätt att navigera och förstå, den skulle uppdateras, ha en snygg layout, 
vara enkel att använda och lära sig och vara snabb. Kraven på den webbansvarige skulle vara 
att de skulle kunna se vad som var användarvänligt ur andra personers synvinkel, de skulle 
kunna skapa gränssnitt och ha öga för vad som var användbart eller inte. 
 
Blekinge Tekniska Högskolas studenters slutgiltiga betyg på sin hemsida blev i genomsnitt 3 
på en skala mellan 1 och 5. 

5.2.5 Dalarna [5] 
 
Enkätundersökningen på Högskolan i Halmstad gjordes med hjälp av en bekant som studerar 
vid högskolan. Personen i fråga frågade studenter på skolan om de kunde tänka sig att besvara 
våra frågor. Han fick in 16 st svar. 
 
Av de 16 studenter som besvarade påbörjade 1 sin utbildning år 1996, 4 st år 1998, 6 st år 
1999, 3 st år 2000 och 2 st började år 2001. Alla läste någon typ av pedagogikutbildning. 
Större delen av studenterna hade idag lagom stora datakunskaper men deras kunskaper hade 
inte ökat avsevärt sedan de började på högskolan utan hade ungefär samma kunskapsnivå nu 
som de hade när de började. 
 
På frågan om de besökte skolans hemsida ofta och vad det var för information de sökte 
svarade 10 studenter att de ofta besökte hemsidan, 5 st att de bara besökte hemsidan ibland 
och en student svarade att han aldrig besökte hemsidan. Anledningen till att de besökte den 
var att de ville ha information om en kurs, nyheter om skolan, schema och hämtning av 
inlämningsuppgifter. Den person som aldrig besökte hemsidan valde att prata med ansvarig 
lärare istället för att söka informationen på hemsidan. 
 
På frågan om de hittade den informationen de sökte var det 11 studenter som tyckte att de 
oftast hittade det de sökte, och  4 studenter hittade nästan alltid det de sökte och en student  
hittade nästan aldrig det han sökte. 4  studenter tyckte det nästan alltid tog lång tid och 
skapade irritation  att hitta det de sökte men 12 studenter tyckte aldrig att det tog lång tid och 
att hemsidan var lätt att använda. 
 
Enbart 2 studenter hamnade oftast fel genom att välja en felaktig länk men resterande 
studenter hade inga problem med att hitta rätt. 
 
7 studenter tyckte att hemsidan blev lättare att använda ju fler gånger de använt den, 9 tyckte 
att det inte var någon skillnad. 14 studenter tyckte att ett hjälpavsnitt på hemsidan inte var 
nödvändigt och 2 studenter tyckte ett hjälpavsnitt behövdes. 
 
De allra viktigaste frågorna i undersökningen var de som berörde berörde kraven på hemsidan 
och de webbansvariga. 9 av 16 studenter trodde att det idag ställdes krav på att de 
webbansvariga hade utbildning inom området och att hemsidorna skulle vara 
funktionsdugliga, informationsrika, ofta uppdaterade, enkla och snygga. De krav de tyckte det 
borde ställas var i stort sätt samma som de krav de trodde ställdes idag. 7 av 16 visste inte om 
det ställdes några krav men att de tyckte att hemsidan skulle vara enkel att navigera 
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Högskolan i Dalarnas studenters slutgiltiga betyg på sin hemsida blev i genomsnitt 4 på en 
skala mellan 1 och 5. 

5.3 Enkätundersökning – webbansvariga 

5.3.1 Lund [2] 
 
Svaren från Lunds webbansvarige fick vi dagen efter vi skickat enkäten till honom via mail. 
Det visade sig att han hade en fil. kand. i Sociologi, Medie- och Kommunikationsvetenskap 
och Statsvetenskap. Han hade studerat under 80-talet då IT inte var ett allmänt begrepp men 
har sedan dess läst kurser som HTML, XML och ASP. 
 
Han var anställd  som webmaster och ansvarig för universitetets centrala sidor samtidigt som 
han jobbade med olika IT-projekt. De mindre projekten var han ansvarig för och de större 
delaktig i. Arbetet som webbmaster tog upp ca 50 % av hans arbetstid. 
 
Vad gällde övriga sidor på universitetet så försökte de på Lunds universitet skapa ett nätverk 
för alla som var ansvariga för någon eller några sidor, då de hade en decentraliserad 
organisation och ansvaret för hemsidor var spritt över hela organisationen. 
 
Han ansåg att hans roll som webbansvarig var att se till att de sidor han ansvarade för blev 
uppdaterade, utvecklade och anpassade efter målgruppens behov. Ordet användbarhet innebar 
för honom att tänka utifrån användarens behov och förutsättningar. Även att utgå från vad 
användaren har för förväntningar på innehåll, navigation och layout. Med det menade han att 
man skulle försöka se ”utifrån och in”. Det gällde som webbansvarig att göra en förstudie och 
utvärdera hemsidorna för att kunna bli bättre. Han tyckte alltså att användbarhet var något 
mycket viktigt. Enligt hans mening så kom inte en hemsida som var svår att använda att 
användas till den grad den hade om dess användbarhet varit bättre. Användbarheten var alltså 
något de hade tänkt mycket på när Lunds Universitets hemsida skapades. De hade för ett par 
år sedan haft ett projekt som hette Omvärldskommunikation som tog upp just frågor som 
användbarhet men de hade, enligt honom vi fick svaren från, mycket kvar att göra för att göra 
hemsidan så användbar som möjligt. Om de uppfyllde de krav och rekommendationer 
Toppforum10 fastställt visste han ej då han aldrig hört talas om dessa krav och 
rekommendationer.0 

5.3.2 Blekinge [4] 
 
Den person som vi skickade enkäten till på Blekinge Tekniska Högskola visade sig vara inte 
bara webbansvarig utan också informationschef på högskolan. Han hade en examen i 
marknadsföring samt 40 p i både engelska och företagsekonomi. Hans utbildning innefattade 
ingen form av IT-utbildning men han ansåg att det inte var nödvändigt om man drog en gräns 
mellan informationsarbetet och driften. Han ansåg att alltför många såg webbinformation som 
en teknisk fråga och missade att det i första hand är ett informationsverktyg som bör hanteras 
integrerat med andra kanaler som t.ex. trycksaker, utställningar och telefonbearbetning. 
 

10 se Bilaga 10.2 
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Webbansvaret hade fallit på honom eftersom hemsidan ansågs vara en viktig information-
kanal och eftersom den är en del av skolans profil utåt och ska se tilltalande ut, vara lätt-
tillgänglig precis som broschyrer, kataloger m.m. 
 
Samarbetet mellan honom och de personer som skapar hemsidorna fungerade på så sätt att det 
var han som satte upp de yttre ramarna och tillsammans skapade de grafiska riktlinjerna. När 
det gällde att publicera, uppdatera och redigera materialet på webben var det en uppgift för 
var och en som ägde informationen. De var inte tvungna att kontrollera med honom först utan 
kunde lägga ut informationen själva. Första sidan och några andra mer allmänna sidor sköttes 
av honom och informationsavdelening på skolan men de andra sidorna ansvarade de som la ut 
informationen över. Vem det var kunde man se längst ner på varje sida och det var dessa 
personer man skulle kontakta om man hittade något felaktigt eller gammalt på de sidor de 
ansvarade över. 
 
Vad gällde rollen som webbansvarig ansåg han att hans jobb var att vara ansvarig utgivare, 
pådrivare och coach samt i viss mån kontrollant. När det gällde toppsidorna hade han och 
hans närmaste också ett visst producentansvar.  
 
Användbarhet var något de absolut tänkte på när hemsidorna skapades och tänker mycket på 
fortfarande och tycker på så vis att det är mycket viktigt att ha användbarheten i åtanke. 
Topforums krav och rekommendationer uppfyller de med råge, enligt honom vi fått svaren 
från. De har t.ex. gått lite längre då det gäller smidighet att hitta personer att ta direktkontakt 
med och med det hänvisning till deras ”Adressbok” [6]. De har också en sökfunktion längst 
upp på varje sida som söker i alla de servrar som utgör deras gemensamma webbplats, en inte 
allt för enkel och billig sak att implementera. 

5.3.3 Dalarna [5] 
 
Svaren från Högskolan i Dalarnas webbansvarige fick vi dagen efter vi skickat enkäten till 
honom via mail. Det visade sig att han hade en fil. kand. i Informatik. Utbildningen 
innefattade ämnen så som programmering och verksamhetsutveckling, som kan klassas som 
utbildning inom IT. Vid Högskolan i Dalarna jobbade han som programansvarig, lärare och 
webmaster. Arbetet som webmaster fick han då han hade ett stort intresse för webben och då 
hans arbete inom området var uppskattat. 
 
Han stod för publiceringssystemet och skapandet var distribuerat till de som hade 
informationen. Utöver utbildningen av verktyget som användes för att publicera 
informationen på högskolans hemsida hade han ansvaret för supporten via mail och telefon. 
Han ansåg att hans roll som webbansvarig var att skapa en känsla för webben som media och 
göra det så lätt som möjligt att publicera material där. Ordet användbarhet var ett stort ord för 
honom. Högskolans hemsida utvecklades i mycket nära sammarbete med de som skulle 
använda den så att den skulle upplevas som användbar. Vad gäller Topforums krav och 
rekommendationer (se bilaga 10.2) visste han inte ens om att de fanns.  

5.4 Externt bortfall 
 
Eftersom bara tre av fem webbansvariga valde att svara på enkäten vi skickade via mail till 
dem fick vi ett externt bortfall på de webbansvariga vid Halmstads och Malmös högskolor. 
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6 Analys 
6.1 Undersökningarna 

6.1.1 Författare 
 
I både granskning 1 och 2 visade resultaten att hemsidorna inte uppfyllde alla kraven i REAL 
modellen [9]. Bäst var Dalaranas hemsida då den uppfyllde kraven bäst på så sätt att den var 
lättnavigerad, inte skapade irritation och informationen var lättillgänglig. I övrigt blev 
resultaten från de olika granskningarna väldigt olika. Anledningen till de olika resultaten var 
att länkarna inte var tillräckligt tydliga utan lätt missuppfattades. En student eller besökare ska 
inte behöva gissa sig till vilken länk som är den rätta [14]. 
 
Enhetligheten på hemsidorna varierade. Det är viktigt att en hemsida har samma utseende 
genom hela sin struktur [9] för att användaren inte ska behöva lära sig sidan om och om igen. 
Användaren måste kunna ta med sig den information de uppfattat och tagit åt sig på en sida 
till en annan [9]. 

6.1.2 Studenter 
 
Efter att undersökning gjorts med sammanlagt 87 studenter på de fem högskolorna och 
universiteten blev slutresultatet att studenterna var nöjda med hemsidorna. Av de studenter 
som svarade på enkäten besökte endast ett fåtal aldrig sin skolas hemsida. Anledningen var då 
att de inte tyckte informationen de sökte fanns att hitta och frågade istället lärare eller andra 
studenter efter svar.  
 
Många studenter svarade att de inte visste vilka krav som ställdes idag eller borde ställas på 
högskolornas och universitetens hemsidor och webbansvariga. Anledningen till detta är 
troligtvis att studenterna inte vet hur en användbar hemsida ska se ut då många inte hade 
någon stor datorvana. De flesta studenter som svarade studerade ämnen som pedagogik, 
ekonomi och humaniora och endast ett fåtal gick en IT-utbildning. Studenterna som studerade 
med inrikting på data hade tyligare åsikter om vilka krav som borde ställas. De gånger de 
ställde krav upplevde studenterna att de fick dålig respons från webbansvarig. 
 
Majoriteten av studenterna svarade att de valde felaktiga länkar och hamnade fel på hemsidan 
men samtidigt visade resultatet att de flesta inte tyckte att sidorna skapade irritation eller var 
svåra att använda. Majoriteten ansåg inte heller att det behövdes något hjälpavsnitt för att 
använda sidan.  
 
De tydligaste kraven studenterna tyckte skulle ställas idag var utbildning eller stor kompetens. 
Kraven på själva hemsidorna var att de skulle vara lättnavigerade, ha ett snyggt grafiskt 
gränssnitt, uppdateras ofta och att de skulle prioritera kursinformationen då det var den 
information som studenterna hade mest nytta av. En stor del av studenterna trodde inte att det 
ställdes några krav överhuvudtaget idag på de webbansvariga. 
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6.1.3 Webbansvariga 
 
De webbansvariga som svarade på enkäten hade alla en akademisk examen i grunden. Om de 
inte hade en utbildning som innefattade informatik eller IT hade de läst ytterligare kurser som 
t.ex. HTML, XML m.m. Användbarhet var något alla webbansvariga tyckte var viktigt att 
tänka på då deras högskola eller universitets hemsida skapades och underhölls. Alla tre hade 
fått webbansvaret då de hade ett intresse för webben och var kunniga och arbetade inom 
området IT eller informatik. 
 
De ansåg att deras roll som webbansvariga var att se till att de sidor de ansvarde för var 
uppdaterade och utvecklades efter målgruppernas behov. Även att skapa en känsla för 
hemsidan som media och göra det så lätt som möjligt att publicera information på den för 
lärare m.fl. 

6.2 Slutsats 

6.2.1 Hur viktig är användbarheten för studenterna? 
 
Efter att ha sett resultatet på studenternas undersökning drog vi den slutsatsen att bara 
informationen var viktigt och att den fanns och inte hur de kom åt den. Studenterna kom ofta 
till en felaktig sida då de klickade på länk som de trodde var rätt men sidorna skapade inte 
irritation och kändes inte svåra att använda. Av det kan vi dra slutsatsen att Relevansen [9] 
var viktig men att Effektiviteten, Attityden och Lärbarheten inte var av lika stor betydelse. 
Studenternas största krav var att informationen de sökte fanns på högskolornas och 
universitetens hemsidor. 

6.2.2 Kan  tiden kortas ner för att hitta sökt information? 
 
Eftersom större delen av studenterna valde felaktiga länkar och inte hittade informationen 
direkt kan vi dra slutsatsen att tiden för att hitta sökt information kan kortas ner genom 
tydligare länkar. 
 
Granskning 1 och 2 visar också att det tog lång tid att hitta den information vi ville komma åt 
och även här berodde det på otydliga eller missvisande länkar. 

6.2.3 Kan studenternas tillfredställelse av sidan öka? 
 
Studenterna är redan nöjda med hemsidorna enligt resultatet vilket betyder att deras 
tillfredställelse inte behöver ökas. Det slutgiltiga snittbetyget vi fick fram i undersökningen 
visar att studenterna tycker hemsidorna är bra som de är.  
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6.2.4 Vilka krav ställs av studenter idag på webbansvariga som ansvarar för 
högskolors och universitets hemsidor? 

 
En stor del av studenterna vet inte vilka krav som ställs och borde ställas på de webb-
ansvariga vilket gör att studenterna inte ställer några krav men tror att det ställs höga krav så 
som utbildning och erfarenhet. Eftersom studenterna är i överlag nöjda med högskolornas och 
universitetens hemsidor känner de inte att de behöver ställa några krav.  

6.2.5 Hypotes 
 
”Användbarheten på högskolornas- och universitetens hemsidor kan förbättras med hjälp av 
att krav ställs från studenterna.” 
 
Idag ställs det nästan inga krav från studenterna på de webbansvariga och högskolornas och 
universitetens hemsidor. Det viktigaste för studenterna och det de ställer krav på är att 
informationen de söker finns att hitta. De webbansvariga på högskolorna och universiteten har 
ingen bra kontakt med studenterna förutom Högskolan i Dalarna som har en speciell sida för 
studenter där de kan kommentera det de är missnöjda med på hemsidan eller om 
uppdateringar inte gjorts. Oftast följs dessa förslag upp. På de andra högskolorna och 
universitetens hemsidor är den enda möjligheten för studenterna att påpeka om de är 
missnöjda med något att skicka mail till webbansvarig. Studenterna har upplevt att de har fått 
dålig respons från de webbansvariga de skickat email till. 
 
Så svaret på vår hypotes är att det ställs knappt några krav från studenterna dels för att de är 
nöjda med högskolorna och universitetens hemsidor och dels för att det är svårt att ställa krav 
eftersom studenterna får dålig respons. 
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7 Slutdiskussion 
 
När vi började med detta kandidatarbete hade vi inga stora kunskaper om användbarhet på 
hemsidor eller om hur viktigt det var. Efter att ha läst i böcker och artiklar har vi insett vikten 
av användbarhet och lärt oss att se om en hemsida är användbar eller inte. Efter att vi 
fördjupat oss i ämnet granskade vi högskolornas och universitetens hemsidor som vi valt att 
granska och insåg att användbarheten på hemsidorna inte var så stor som den borde vara. 
REAL- modellen [9] är det verktyg vi använt oss mest av när vi granskade hemsidorna. 
Hemsidorna var inte tillräckligt effektiva och var svåra att lära sig. 
 
Av undersökningen som gjordes på studenterna såg vi att Relevansen var viktig för 
studenterna men att de andra stegen i REAL modellen [9] inte var av så stor betydelse. Det 
som var viktigast var att informationen de sökte fanns och inte hur de kom åt den. Då de sökte 
information på sin högskola eller sitt universitet upplevde de ibland att det var svårt att hitta 
informationen och kunde ta lång tid men skapade sällan någon irritation. Studenterna ansåg 
inte heller att det behövdes något hjälpavsnitt för att förstå hemsidorna. Om man ser det ur 
studenternas perspektiv behöver inte användbarheten förbättras på hemsidorna. 

Förslag till fortsatt undersökning 
 
Vår undersökning är gjord ur studenternas perspektiv. Förslag till fortsatt undersökning kan 
vara att även titta på högskolornas och universitetens hemsidor ur lärare och icke studerandes 
perspektiv eftersom de också använder hemsidorna. 
 

 - 31 - 



Kandidatarbete i datavetenskap 
Instutionen för Programmering och Datavetenskap 
Marie Nilsson is98mni 
Sara Wilke is98swi 
 

8 Ordlista 
 

Dynamisk En hemsida som är dynamisk gör det möjligt för besökaren 
att söka information eller göra förfrågningar och få svar från 
t.ex. en databas eller något liknande. Det finns möjlighet för 
kommunikation i båda riktiningar. Dynamisk är motsatsen 
till  statisk. 

Frame Ett uttryck som används i webbutveckling. Den svenska 
motsvarigheten är ram. Innebörden är att en hemsida delas 
upp i flera individuella sidor som kan länkas på olika sätt. 

Human-Computer Interaction Studien om hur människor jobbar gemtemot datorer och hur 
datorer är utvecklade för att på ett så bra sätt möta 
användarens behov. 

Idenet En del av Blekinge Tekniska Högskolas hemsida där 
kursinformation finns. Möjligheter för lärare att lägga upp 
kursinformation för studenterna, t.ex. schema och 
laborationsuppgifter. 

Man Machine Interface Det grafiska utseendet som användaren använder sig av för 
att arbeta mot systemet. 

Statisk En hemsida som är statisk gör det endast möjligt för 
besökaren att klicka på länkar, läsa text, titta på bilder eller 
liknande som finns på hemsidan. Besökaren kan inte söka 
information via t.ex. en datbas och få något svar tillbaka. 
Det finns bara en enkelriktad kommunikationsväg. Statisk är 
motsatsen till dynamisk. 

Toppledarforum  Toppledarforum är en arbetsgrupp som leds av 
finansministern och statssekreteraren i kommunikations-
departementet. Arbetsgruppen är till för verksamhets-
utveckling inom den offentliga sektorn med stöd av 
informationsteknik. De riktar sig speciellt till skolan, den 
offentliga sektorn och lagstiftningen då detta är områden 
som idag använder IT i stor skala.     
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Bilagor 
Undersökning 

Författare 
 

1. Vad är ditt första intryck av sidan? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leta upp kurshemsidan för x. Hur lång tid tog det? 

 
 
 
 

3. Behövs ytterligare program för att komma åt informationen? Om JA, vilket? 
 
 
 
 
 

4. Hur många fel gjordes för att hitta informationen? 
 
 
 
 
5. Leta upp kurshemsidan för programmering i z. Hur lång tid tog det? 

 
 
 
 
 

6. Behövs ytterligare program för att komma åt informationen? Om JA, vilket? 
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7. Hur många fel gjordes för att hitta informationen? 
 
 

 
 

 
 

 
8. Är det stor skillnad på kursernas hemsidor? Om JA, vad? 
 
 
 
 
 
 
9. Vad är ditt slutgiltiga omdöme om sidan? 
 

 
 
 
 
 

 
10. Vad kan förbättras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vilka saker under vägen till kursplanen uppfattade du som bristfälliga ur 
användbarhetssynpunkt? 
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Studenter 
 
Undersökning om hur användbara våra högskolors- och universitets hemidor är. 
 
Var vänlig skriv på de befintliga raderna och sätt kryss i det svars alternativ som passar dig 
bäst. 
 
 

1. När är du född (år)? 
 
 

 
 

2. När startade din utbildning/kurs (år-mån-dag)? 
 
 
 

 
 

3. Vilken inrikting har din utbildning/kurs? 
 
 Humaniora Data Medicin  
 
 Pedagogik Musik/Teater/Konst Ekonomi 
 
 Annan  
 
  
 

4. Innan du började läsa vid din skola, hur stora var dina datorkunskaper? 
 

Små        Stora 
 
 
 

5. Hur stora är dina datorkunskaper nu? 
 

Små        Stora 
 
 
 
6. Besöker du ofta din skolas hemsida? 
 

Aldrig        Ofta 
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7. Om ja,varför och vad är det för information du söker? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Om nej, varför inte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Tycker du att den information du söker finns att hitta på hemsidan? 
 

Aldrig        Alltid 
 
 

 
10. Tar det lång tid att hitta det du söker? 

 
Alltid        Aldrig 
 
 

 
11. Tycker du att det är svårt att hitta det du söker? 

 
Inte alls       Mycket 
 
 

 
12. Hur ofta kommer du till fel sida (väljer en felaktig länk som du tror är rätt)? 
 

Aldrig        Alltid 
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13. Är hemsidan lätt att använda eller skapar den irritation?  
 

Lätt        Skapar irritation 
 

14. Tycker du hemsidan är lättare att använda ju fler gånger du besökt den? 

Lättare   Ingen skillnad   Svårare 

 

15. Behövs det något hjälpavsnitt för att använda hemsidan? 

Ja  Nej 

 
 

16. Vilka krav tror du ställs idag på högskolornas- och universitetens hemsidor och dess 
skapare (webbdesigner och/eller webbansvarig)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Vilka krav tycker du borde ställas? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Slutligt betyg på din skolas hemsida. 
 

Dålig                Bra 
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Webbansvariga 
 
Frågor (var vänlig skriv era svar direkt efter frågan): 
 

 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Innefattar din utbildning någon form av IT-utbildning? 

 
3. Om ja, vad för typ av IT-utbildning? 

 
4. Vad har du för typ av tjänst på skolan? 
 
5. Om du ej är anställd enbart som webbmaster/webbansvarig, hur kommer det sig att du 

blev webbmaster/webbansvarig? 
 

6. Hur stort är sammarbetet mellan dig och den person eller de personer som skapar 
hemsidorna? 

 
7. Vad anser du är din roll som webbansvarig? 

 
8. Vad innebär ordet användbarhet för dig? 

 
9. Är användbarhet något du tycker är viktigt att tänka på då man skapar en hemsida?  

 
10. Är användbarhet något ni har tänkt på när er skolas hemsida skapades? 

 
11. Uppfyller er skolas hemsida de minimikrav Topforum fastställt för webbplatser inom 

den offentlig sektor?  
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Toppforums krav och rekommendationer på webbplatser inom offentliga 
sektorn  

 
http://www.sverigedirekt.gov.se/lanksamling/krav.asp 

Minimikrav  

• är godkänd för publicering av den statliga myndigheten, kommunen eller 
landstinget.   

• har uppgifter om när informationen senast uppdaterades.   
• har länkar och innehåll som regelbundet kontrolleras.  
• har en välkomstsida med en tydlig organisationsmarkering med logotyp eller 

motsvarande och har uppgift om informationsansvarig med åtminstone en e-
postadress som klickbar länk.   

Rekommendationer   

• är publicerad under eget domännamn för att underlätta sökbarhet och förenkla 
adressering vid flyttning, t ex från webb-hotell till egen server.   

• är läsbar med så många webbläsare som möjligt.   
• är utformad så att dokumentfilerna är så informativa att de ger träff vid 

automatisk sökning.  
• innehåller grunduppgifter om den utgivande organisationen, t ex officiell 

adress, telefon- och faxnummer samt i förekommande fall e-postadress 
(myndighetsbrevlåda).   

• uppger namn på kontaktperson för enskilt dokument.   
• har resurssnåla bilder så att överföringen inte tar alltför lång tid, särskilt för 

förstasidan, och att storleken på bilderna anges där det är befogat.   
• innehåller sökfunktion som möjliggör sökning fritt efter ämne.  
• inte innehåller tomma sidor eller sidor under konstruktion.  
• har dels en länk från varje dokument till den egna förstasidan, dels en länk 

från den egna förstasidan till den gemensamma ingångssidan.   
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