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Abstract 
 
 
The technology of today has made it very easy to make information available to everybody 
with access to the World Wide Web. This information could be placed in a more or less 
usable way. There is a number of theories and guidelines that speaks of how this should be 
done. With this report we are trying to establish wheatear these theories and guidelines are 
practised and how the user is affected. What makes a website usable? We will mainly focus 
on theories concerning the way the information is published and how easy it is to navigate 
between the different pages on the website. 
  
In order to find out if theories and guidelines are applied when creating a website, we have 
chosen to take a closer look at the at Blekinge Institute of Technology’s intranet, Idenet. With 
help of usabilitytests with users, conversation with web developer and a thorough 
examination of idenet’s user interface we have tried to answer the following questions: How 
useful is Idenet? Are the theories we have chosen applied on Idenet? Does the theories we 
have chosen agree with the users opinion about Idenets graphical user interface? 

 
We came to the conclusions that some theories and guidelines are applied on Idenet and some 
are not. Since it in the interview with the web developer came to our knowledge that they did 
not directly apply any theories and guidelines when developing Idenet, it was interesting to 
find out that so many theories could be identified on Idenet. The usabilitytest showed that the 
majority of the users thought that Idenet’s user interface was easy to use. We believe one of 
the reasons behind this is that the people taking part in the test already were familiar with 
Idenet and have adapted to the system. It was also interesting to find out that although the 
users found the website east to use they also had a lot of propositions on how to make Idenet 
better. 
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Sammanfattning 
 
 
Med dagens teknik är det lätt att publicera information på Internet som andra personer kan ta 
del av. Detta kan göras mer eller mindre användbart. Det finns mängder av teorier och 
guidelines för hur detta ska gå till. I denna rapport försöker vi reda ut om dessa teorier 
används i praktiken och hur det påverkar användaren. Vad är det egentligen som gör en 
webbplats användbar? Vi har främst koncentrerat oss på teorier och guidelines som rör hur 
man placerar information på ett användbart sätt samt hur man underlättar för användaren då 
de navigerar mellan de olika sidorna.  
 
För att undersöka huruvida olika teorier och guidelines tillämpas i praktiken har vi valt att 
närmare granska Blekinge Tekniska Högskolas intranät, Idenet. Genom användbarhetstester 
med användare, samtal med webbutvecklare och en egen undersökning av Idenets gränssnitt 
har vi försökt besvara följande frågor: Hur pass användbart är Idenet? Tillämpas de av oss 
utvalda teorier om användbarhet på Idenet? Stämmer teorierna med användarnas åsikter om 
Idenets gränssnitt?  
 
Vi kom fram till att vissa teorier tillämpas på Idenet och andra inte. Eftersom vi i samtalet 
med webbutvecklare fick veta att man inte direkt tillämpat några teorier och guidelines i 
utvecklings arbetet var det intressant att se att många teorier likväl kunde identifieras på 
Idenet. Samtidigt som Idenets gränssnitt talar emot vissa teorier och guidelines upplevdes det 
av användaren i det stora hela som lätt att använda. Användarens vana att använda Idenet tror 
vi har en stor betydelse i detta sammanhang. Det var också intressant att se att trots att 
användarna tyckte att Idenet var lätt att använda hade de många förslag på åtgärder som skulle 
förbättra Idenet. 
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1 Inledning 
 
Användbarhet anser vi vara en mycket viktig del vid utvecklandet av webbplatser1. Vi tror att 
förmågan att kunna utveckla användbara applikationer är en egenskap som kommer att ha stor 
betydelse i framtiden. Det finns en mängd olika teorier och guidelines för hur användbara 
system och webbplatser ska utformas. Vi har valt att titta närmare på teorier som främst berör 
områden som informationsarkitektur och navigering, det vill säga hur informationen på en 
webbplats är strukturerad och hur man kan ta sig runt bland de olika sidorna. 
Vi har valt att använda Blekinge Tekniska Högskolas (BTHs) intranät, Idenet, som en 
utgångspunkt  för att kunna undersöka om och hur dessa teorier tillämpas i praktiken. Idenet 
är ett system som används av både studenter och personal på BTH för att sprida information 
om olika kurser. Personalen lägger upp information om kurserna, exempelvis schema och 
olika moment som kursen innehåller. Studenten kan sedan söka upp de kurser de läser och ta 
del av information om kurserna. Idenet har omarbetas ett antal gånger. Den senaste versionen 
som är den fjärde i ordningen blev färdig i januari år 2002. 
 
 
 
1.1 Mål och Syfte 
 
Målet med vårt arbete är att ta reda på hur användbart Idenets gränssnitt mot användaren är, 
samt få reda på hur väl olika teorier tillämpas i dess design. Detta kommer i sin tur att ge oss 
kunskap om olika teorier och guidelines, hur de tillämpas och vilken effekt de har på 
användaren i praktiken.  
Syftet med vårt arbete är ta fram en rapport som kan vara givande för den som är intresserad 
av användbarhet på webben2.  
Vi anser att en lämplig målgrupp är personer som har för avsikt att utforma en webbplats där 
användbarhet är av stor betydelse.  
 
 
 
1.2 Utgångspunkt och Frågeställning 
 
Vi tror att man vid designen av ett nytt system ofta inte direkt tillämpar teorier och guidelines 
om hur ett användbart system ska se ut. Särskilt inte då det rör sig om en webbplats. Detta 
behöver inte betyda att man inte tänker på användbarhet. Vi tror att utvecklingsarbetet i 
många fall blir en balansgång mellan vad som är lätt och tekniskt möjligt att implementera 
och vad som är användbart. Då utvecklaren har användbarhet i baktanken tror vi att många 
guidelines och teorier tillämpas utan att man direkt är medveten om det.  
Att till punkt och pricka följa guidelines i designarbetet av en webbapplikation tror vi är 
ovanligt, men samtidigt kan vi  tänka oss att många guidelines ändå är vanligt förekommande 
på webben. 

1 Försvenskning av det engelska ordet website, i detta sammanhang syftar vi till lite större hemsidor på Internet 
som innehåller flera sammanlänkande sidor. 
2 Försvenskning av  engelskans World Wide Web, fritt översatt "det världsomspännande nätet", World Wide 
Web baseras på länkar (som går via Internet) mellan ett mycket stort antal enskilda datorer. 

 1 

                                                



Webbanvändbarhet - En studie av Idenets gränssnitt mot användaren 
Ulrika Wingren | Jenny Järnfors 

 
 
 
 
Vi tror också att en webbapplikation kan uppfattas som användbar av användare även om den 
inte följer de teorier och guidelines som rekommenderas.  
 
Med hjälp av följande frågesällning vill vi närmare utreda om ovanstående påståenden är 
sanna:  
 
Hur  användbart är BTH:s intranät?  

- Tillämpas de av oss utvalda teorier om användbarhet på Idenet? 
- Stämmer teorierna med användarnas åsikter om Idenets gränssnitt? 

 
 
1.2.1 Avgränsning 
 
Gällande avgränsningar studerar vi bara hemsidornas utformning utifrån de av oss själva 
valda teorier och riktlinjer. Vi kommer inte att titta på den tekniska utformningen eller på 
sådana områden som grafisk design, utan främst fokusera på teorier och guidelines som berör 
informationens arkitektur och navigering på webbplatsen. Vi har även avgränsat oss på så sätt 
att vi endast kommer att titta på den delen av Idenet som riktar sig till studenter. 
 
 
 
1.3 Metod 
 
För att närmare studera de teorier och guidelines som vi valt ut och koppla dessa till 
hemsidorna har vi dels valt att göra användbarhetstester samt själva bedöma och närmare 
utvärdera sidorna utifrån teorierna. För att få en inblick i tankesättet bakom utvecklingen av 
Idenet har vi även valt att samtala med projektledaren för arbetet med att utveckla den senaste 
versionen. 
 
 
1.3.1 Användbarhetstester 
 
För att få en användbar webbplats bör man, enligt Krug (2000), alltid göra 
användbarhetstester. Han menar att dessa tester påminner webbutvecklaren om att människor 
tänker på olika sätt och har olika förutsättningar då de använder webben. 
Användbarhetstesterna ger webbutvecklaren en möjlighet att se systemet ur användarens 
synvinkel. 
De flesta användbarhetstester görs under utvecklandet av systemet, men i vårt fall gör vi 
testerna då systemet redan är färdigutvecklat. Detta på grund av att det inte har funnits någon 
möjlighet för oss att utföra testerna under systemets utveckling. Men eftersom det ständigt 
utvecklas nya versioner av Idenet kan resultatet vara till hjälp i Idenets fortsatta utveckling. 
 
Användbarhetstestet kommer i vårt fall att bestå av observationer följt av en intervju. Syftet 
med testet är att se hur användaren använder Idenet och ge oss en bild av vad användaren har 
för attityd till Idenet. Tycker användaren att Idenet är användbart?   
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Genom observationen vill vi se hur användaren navigerar mellan Idenets olika sidor. Den 
kommer att gå till på så sätt att användaren under observation kommer att utföra fyra olika 
moment på Idenet. Momenten är uppgifter som vi anser vara mycket vanligt förekommande 
på Idenet. Många av momenten innebär att hitta angiven information. Vi kan då se hur 
användaren navigerar på webbplatsen. För att se om användaren har ett invant sätt att navigera 
på har vi valt att upprepa vissa moment.  
Enligt Nielsen (2000) bör man då man observerar användare hålla sig i bakgrunden och störa 
så lite som möjligt. Han menar att det optimala är att användarna ej är medvetna om att de blir 
observerade. I vårt fall är detta inte möjligt eftersom vi har specifika moment som vi vill 
observera men vi kommer att försöka att hålla oss i bakgrunden så mycket som möjligt. 
Observationen utformas som ostrukturerad (Patel 1994), vilket innebär att man inte har så 
kallade observationsscheman, utan antecknar nyckelord under tiden användarna utför 
momenten.  
Vi kommer även under observationen att räkna antalet klick som det tar för en testperson att 
nå fram till informationen. Detta gör vi för att lättare kunna se skillnader mellan de olika 
testpersonerna och skillnader i antal klick som krävs i de moment som upprepas.   
 
Observationen följs av en kvalitativ intervju. Att intervjun är kvalitativ och inte kvantitativ 
beror på att vi inte är ute efter att få reda på en allmän uppfattning om Idenet. Istället vill vi 
genom dialog med användaren få en djupare kunskap om hur användaren upplever Idenet. 
Intervjun kommer att ge oss en inblick i varför användaren valt ett visst sätt att genomföra 
momenten, samt visa vilken attityd användaren har till Idenet. Enligt Shneiderman (1998) kan 
intervjuer vara kostsamma och tidskrävande men detta vägs upp av att de ofta leder till 
specifika och konstruktiva förslag.  
 
Användbarhetstesterna utförs i datorsal på skolan eftersom detta är en miljö där Idenet ofta 
används. Testpersonerna är slumpvis utvalda studenter på programmet Informationssystem på  
Blekinge Tekniska Högskola. Det innebär att samtliga testpersoner har erfarenheter av att 
använda Idenet. Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning har vi begränsat antalet 
testpersoner till sju stycken.  
Nielsen (2000)3 som har stora erfarenheter av användbarhetstester menar att det räcker med 
att testa på fem användare. Redan efter den första personen menar han att man fått reda på en 
tredjedel av de användbarhetsproblemen som gränssnittet har. När den tredje personen testar 
kommer många av de saker man observerar vara sådant man sett tidigare, ju fler personer man 
lägger till desto mindre nya saker observerar man. Han menar att det är bättre att dela upp 
testningen i flera olika små tester än ett enda större test. Då man genomfört det första testet 
rättar man till och förbättrar de saker som testpersonerna påpekat. Den nya versionen testas 
sedan på en annan testgrupp och så vidare. Eftersom vi endast kommer att göra ett test har vi 
valt sju testpersoner.  
 
 
 

3 Nielsens artikel “Why you only need to test with five users” som i sin tur hänvisar till boken  “A mathematical 
model of the finding of usability problems” av Nielsen, Jakob, and Landauer, Thomas. (Amsterdam, 
Nederländerna, 1993) 
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1.3.2 Egen undersökning av Idenet 
 
Rubin (1994) beskriver en metod för användbarhetstester som kan kallar ”Expert evaluation”. 
Denna metod innebär att man granskar ett system eller en produkt. Oftast görs granskningen 
av en person som specialiserat sig på ämnet användbarhet. Specialisten utför sin granskning 
med utgångspunkt i olika accepterade användbarhets principer, från forskning och litteratur.  
 
Vår egen undersökning kan liknas vid denna metod eftersom vi i vår undersökning närmare 
tänkt granska Idenet. Detta för att noggrannare undersöka hur väl de teorier vi valt att titta 
närmare på tillämpas på Idenet. Undersökningen kommer att bestå i att granska Idenets 
gränssnitt mot studenten. För att göra detta möjligt kommer vi att gå efter en mall med 
punkter som representerar de olika teorierna. 
 
 
1.3.3 Samtal med projektledare  
 
För att få en inblick i tankegångarna som ligger bakom Idenets gränssnitt mot studenten 
kommer vi samtala med Kenny Svensson. Kenny arbetar på BTH vid Institutionen för 
Programvaruteknik och Datavetenskap. Där är han webbansvarig för ett antal webbplatser. 
Kenny har varit projektledare för utvecklandet av de två senaste versionerna av Idenet. Syftet 
med samtalet är att få reda på hur arbetet med att ta fram den senaste versionen av Idenet har 
gått till. Hur togs beslut om hur gränssnittet ska se ut? Har man utgått ifrån några teorier och 
guidelines om användbarhet som rör informationens arkitektur och navigering?  
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2 Bakgrund 
 
  
I dagens samhälle är det mycket vanligt att privatpersoner, företag och kommuner publicerar 
information på webben. När man designar en webbplats, som offentliggör information är det 
viktigt att den struktureras på ett användbart sätt, men vad menas egentligen med användbart?  
Vi kommer i detta avsnitt bena upp och förklara en del begrepp som rör användbarhet på 
webben. Vad innebär användbarhet på webben? Vad är typiskt då det gäller användbarhet på 
ett intranät? resultat 
 
 
 
2.1 Definition av användbarhet 
 
Interaktionen mellan människor och datorer har givetvis funnits lika länge som datorerna, 
men det är först på senare tid, i och med datorernas allt större spridning i samhället, som 
denna hamnat i fokus och utvecklats till en egen disciplin inom systemutveckling. 
Interaktionen som fått benämningen HCI, Human Computer Interaction, anser Jenny Preece 
(1994) ha en roll i utvecklingen av alla sorts system. Alltifrån avancerade system med höga 
krav på tillförlitlighet och säkerhet till enkla dataspel. 
Författare inom HCI är alla överens om att HCI-området är väldigt stort och kombinerar 
kunskaper från många skilda discipliner. Bland annat datalogi, psykologi, ergonomi, grafisk 
design, artificiell intelligens, och sociologi. 
 
 
2.1.1 Användbarhet 
 
Ett nyckelord inom HCI är användbarhet. Enligt Tomas Berns (2000) talades det redan i 
början av 70-talet om behovet av användbarhet. Begreppet vidareutvecklades under 80-talet 
och i början av 90-talet beslöts om en internationell definition av begreppet användbarhet. 
Detta gjordes av International Organzation for Standarization (ISO) vilket resulterade i den 
idag accepterade definitionen som finns i ISO 9241-11:  
 

”den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användarsammanhang”  

 
Det finns många olika definitioner på användbarhet, men gemensamt för många är att 
begreppet bryts ner till olika attribut. I definitionen ovan kan man urskilja attributen: 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. Med ändamålsenlighet menas att systemet 
gör det som användaren vill att den ska göra. Det får heller inte ta för lång tid, systemet ska 
därför vara effektivt. Systemet ska också leva upp till de krav som användaren har och 
tillfredställa dennes behov.  
Ett annat betydelsefullt attribut som många författare nämner är ”learnability”. Schneiderman 
(1998) är en av dem och menar att ett system ska vara lätt att lära. Detta för att användaren 
snabbt ska kunna börja använda systemet och få något arbete gjort. 
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2.1.2 Användarvänligt eller användbart 
 

”Användarvänlighet är inte användbart!”  
Mikael Sköld (2002) 

 
Det är enligt många författare viktigt att skilja på användarvänlighet och användbarhet trots 
att begreppen låter lika.  En del använder termen användarvänlighet istället för användbarhet, 
men detta bör man enligt Anders Lotsson (2002) undvika, i alla fall då man talar med experter 
på området. 
Sköld (2002) menar att han inte är intresserad av att bygga lösningar som är ”vänliga mot 
användare”, han vill göra system som hjälper en person att göra sitt jobb så effektivt och bra 
som möjligt. Han menar också att begreppet användarvänlighet låter som att man drar alla 
användare över en kam. Vad som är användarvänligt för en person behöver inte vara det för 
en annan. En dialogruta i ett program kan vara ”vänligt” formulerad, fast den egentligen är ett 
onödigt hinder som borde tas bort helt och hållet.  
Jonas Söderström (2002) är av en annan åsikt, han menar att det både är tråkigt och vanligt att 
program är oartiga och ovänliga när de tilltalar honom. För en e-handelswebbplats kan ett 
trevligt tilltal vara avgörande för viljan att handla. Han menar därför att användarvänlighet 
inte är betydelselöst. Vi har dock valt att använda oss av begreppet användbart eftersom vi i 
första hand inte vill utreda om Idenet är vänligt mot användaren utan hur det lever upp till 
användarens krav. 
 
 
2.1.3 Användbarhet på Webben 
 
Användbarheten på webben beror enligt Jared Spool (1999) på vad det är användaren vill 
uträtta. Det beror också på vad målet med webbplatsen är. För Idenet är till exempel temat 
information. Vi vill därför studera hur lyckosamt Idenet är på att bidra med information. 
Spool anser att ju mer webbplatsen hjälper användaren att hitta information desto mer 
användbar är den. För att lyckas med detta bör man lära sig att använda hypertext, som 
webben är uppbyggt av, på ett användbart sätt. 
 
Genom hypertextlänkar görs det möjligt för läsaren att följa sina associativa tankar och det är 
det som, enligt Landow (1992), är en av de absoluta fördelarna med hypertext. Han menar att 
det är det naturliga sättet att tänka. Med hypertext kan man dela upp texten i självständiga 
bitar som inriktar sig på olika saker. Läsarna själv kan då välja att endast läsa det som är av 
intresse för dem (Nielsen, 2000) 
 
Eftersom det i hypertext förekommer länkar som gör det möjligt för läsaren att själv välja väg 
genom till exempel ett dokument är det, enligt Rosenfelt och Morville (1998), viktigt att tänka 
på att hypertextlänkar är av personlig art. En relation som en person ser kanske en annan inte 
uppmärksammar.  
 
Många tror kanske att hypertext är någonting nytt som har kommit med webben, men redan 
1965 formade Theodor Nelson uttrycket hypertext. Men tankesättet föddes lång tidigare. 
Redan 1945 skrev Vannevar Bushs en artikel med rubriken "As We May Think". Där 
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berättade han om Memex, ett system för att underlätta för människan att hantera information 
genom att sammanlänka informationen via associationer. 
 
 
 
2.2 Intranät 
 

”Your intranet and your external website are two different information spaces 
with two different set of goals, users, and technical constraints.” 

       Nielsen (2000, sid 264) 
 
Utformandet av ett intranät skiljer sig på många sätt från utformandet av en extern webbplats. 
En av de stora skillnaderna är att ett intranät inte konkurrerar med miljontals andra 
webbplatser. Man behöver ofta inte locka till sig användarna med till exempel snygg grafisk 
design, utan användarna finns förmodligen redan där eftersom de är anställda på företaget. 
(Nielsen, 2000) 
Enligt Tallving (1998) är det informationen som är det viktigaste på ett intranät, det som styr 
utvecklingsarbetet och ska ha första prioritet. Därför är det särskilt viktigt att informationen är 
logiskt organiserad och kan nås på ett effektivt sätt. Han menar också att de anställda på 
företag föredrar enkelhet framför komplexitet då de utför arbetsrelaterade uppgifter.  
Nielsen menar att då man presenterar informationen på ett intranät kan man använda sig av 
intern terminologi. Till skillnad från då man designar en extern webbplats, då internt språk 
oftast bara skrämmer bort kunderna. 
 
Vissa intranät har som Nielsen(2000) kallar det extern åtkomst, designen av dessa påminner 
mer om en extern webbplats än ett intranät design. Han menar att ett intranät med extern 
åtkomst är intranät som även kan besökas av utomstående personer.  
Då man designar ett intranät med extern åtkomst måste man ta hänsyn till ett antal faktorer 
som man vanligtvis inte behöver vid designen av ett vanligt intranät.  
Idenet kan liknas vid ett intranät med extern åtkomst, eftersom man exempelvis kan ta del av 
Idenet utanför BTH och kommunikationen går via Internet. Man måste därför i designen ta 
hänsyn till att intranätet ska användas av personer med olika hårdvara och mjukvara. Detta 
medför att man exempelvis inte kan designa för en specifik webbläsare vilket man kan då man 
designar ett intranät som inte har extern åtkomst. 
 
 
 
2.3 Vad är Idenet? 
 
Idenet är ett verktyg för att publicera och underhålla kursinformation för studenter på 
Blekinge Tekniska Högskola. Systemet används av både personal och studenter. Personalen, 
exempelvis kursansvarig, publicerar information om en viss kurs. Denna information kan 
studenterna sedan ta del av genom att söka upp kursen och gå in på kursens sida. Idenet har 
även andra funktioner som personalen kan använda sig av. Dessa funktioner har vi valt att inte 
gå in närmare på eftersom vi i detta arbete endast vill undersöka Idenets gränssnitt mot 
studenten.  
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Fig. 2.3 Idenets startsida. 

 
I takt med att Blekinge Tekniska Högskola växt har kravet på Idenet ökat. Detta har lett till att 
man med jämna mellanrum utvecklat nya versioner av Idenet. Den senaste versionen, som är 
den fjärde i ordningen, har utvecklats med Kenny Svensson som projektledare.  
 
En stor skillnad från den tidigare versionen är att systemet nu kräver inloggning för att nå viss 
information. På kurssidorna som innehåller information om specifika kurser kan man inte som 
tidigare se kursens olika moment och nyheter om man inte är inloggad. Men om man bortser 
från inloggningen så kan användaren använda Idenet på precis samma sätt som tidigare. Man 
behöver alltså inte använda sig av de nya funktionerna som den senaste versionen utökats med 
om man inte vill. 
 
Funktioner som lagts till i den nya versionen finns i huvudsak i Mitt Idenet. Det har även 
tillkommit ett antal fler sökrutor4 där användaren kan söka efter kurser. 
 
Layouten på Idenet är i stort sätt den samma. Skillnader är att man har lagt till en högerställd 
meny som innehåller exempelvis länkar, inloggningsrutor och sökrutor. Exakt vad den 
innehåller, beror på vilken sida man är inne på. 
 
 
Mitt Idenet 
På sidan Mitt Idenet har studenter möjlighet att samordna de kurser de läser på ett annat sätt 
än tidigare. Mitt Idenet innehåller i sig ett antal funktioner. En av dem har vi valt att kalla 

4 Med sökruta menar vi det inmatningsfält där man skriver in sökord till sökfunktionen. 
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kalendern. Genom att lägga till de kurser man läser till Mitt Idenet kan man få ett gemensamt 
schema där alla dessa kurser finns med. Man kan välja om man vill se terminsschema, 
veckoschema eller dagsschema. De olika kurserna man lagt till kan man nu överblicka från 
Mitt Idenet, man ser till exempel nyheter som lagts in på kursen. Där finns också en länk till 
dessa kursers sida. Tidigare fick användaren leta upp kursen, antingen via länkar eller genom 
att söka efter den, och sedan gå in på den.  
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3  Teoriavsnitt 
 
 
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva de teorier som vi valt att titta närmare på. Det finns en 
mängd litteratur på området och vi är medvetna om att man i många fall måste vara kritisk till 
källan. De författare som står bakom de olika teorierna i detta avsnitt är personer som 
samtliga har en mycket stor erfarenhet av användbarhet och vars åsikter ofta är högt 
accepterade inom området. 
Som vi nämnt tidigare är information det som är det centrala då det gäller intranät. Vi har 
därför valt att främst fokuserat oss på teorier och guidelines som berör informationen på 
webbplatsen; Är den placerad på ett användbart sätt? Hur navigerar användarna för att nå 
informationen?  
Vi har valt att inte gå in så mycket på området grafisk design eftersom många av författarna 
menar att detta inte har någon större betydelse på ett intranät. Vi kommer dock att behandla 
läsbarhet som kan kopplas till området. Detta har vi valt att ha med eftersom vi anser att det 
har en hög inverkan på användbarheten då det gäller att hitta viss information.  
 
 
 
3.1 Navigering 
 

”Your content might be wonderfully mysterious, but getting to it shouldn’t be.”  
Fleming (1998, sid 14 ) 

 
Enligt Fleming (1998) kommer besökare som fått navigera en lång tid för att hitta 
informationen de söker inte att ha någon energi kvar att ta till sig innehållet på sidan. Man bör 
därför se till att göra systemet lätt att lära sig och göra det klart och tydligt för användaren hur 
man navigerar. Navigationsproblem är ofta de som får användaren att ge upp. Enligt Spool 
(1999) finns det två huvudsakliga problem med navigering: Att användaren inte har tillräcklig 
kunskap om domänen5 samt att strukturen på sidan inte är uppbyggd som användaren 
förväntat sig. Det är därför viktigt att tänka på vilken typ av användare webbplatsen ska vända 
sig till, har de kunskap om domänen? Är de frekventa användare?  
 

3.1.1 Ta sig runt på webbplatsen 
 

”People won’t use your Web site if they can’t find their way around it” 
  Krug (2000, s51) 

 
För att användarna ska kunna ta sig runt på webbplatsen på ett enkelt sätt är enhetlighet 
mycket betydelsefullt. Enhetlighet tas upp av samtliga författare och är grundläggande för att 
en webbplats ska bli användbar. Enhetligheten gör att användaren känner igen sig på de olika 
sidorna och lättare förstår sig på webbplatsens struktur. Ett annat begrepp som ofta nämns av 
författarna är enkelhet. Nielsen (2000) menar till exempel att de saker användarna helst vill 
göra bör kunna göras på ett så enkelt sätt som möjligt. 

5 Med domänen menar vi det område som webbplatsen berör. 
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En sida på en webbplats bör, enligt Nielsen, besvara tre grundläggande frågor för att 
underlätta för  användaren då han/hon navigerar på webbplatsen. Dessa frågor är följande: 
 

- Var är jag? 
- Vart har jag varit? 
- Vart kan jag gå? 

 
Han menar att den viktigaste frågan av de tre är: Var är jag? För vet användarna inte var de 
befinner sig, har de inte en chans att förstå webbplatsens struktur. Fleming (1998) menar att 
innan man kan bedöma vart man ska gå, måste man veta var man är. Frågan Var är jag? Bör 
enligt Nielsen besvaras utifrån två synvinklar. Dels var man befinner sig på webben som 
helhet och dels var man befinner sig inom webbplatsen. För att användaren ska ha klart för sig 
var på webben han/hon befinner sig anser Nielsen att man alltid bör ha med ett kännetecken, 
lämpligen logotypen, på varje sida. Den ska även ha samma placering överallt, helst i det övre 
vänstra hörnet. 
Ett sätt att visa var på webbplatsen man befinner sig är att visa delar av webbplatsens struktur 
på sidan. I strukturen markerar man den sidan användaren befinner sig på för tillfället. Varje 
sida bör också ha klara rubriker som anger sidans namn så att användaren kan skilja de olika 
sidorna åt. 
 
Nielsen (2000) menar att dagens webbläsare innehåller en del navigationsfunktioner som är 
användbara för att svara på frågan ”Vart har jag varit?”. Med bakåt-knappen6 kan användaren 
återvända till föregående sida. I listan över tidigare sidor kan de se vilka sidor de har besökt 
under den senaste tiden. Genom hypertextlänkarnas färger kan de se vilka länkar som leder till 
sidor de redan har besökt (detta förutsatt att standardfärgerna för länkar används på sidan). Att 
länkarna får en annan färg då man besökt dem är bra på flera sätt, dels lär sig besökarna 
webbplatsens struktur snabbare och kan på så sätt lättare navigera, och dels slösar de inte bort 
en massa tid på att besöka samma sidor gång på gång. Detta beskrivs mer ingående under 
rubriken Länkar.  
 
Genom de länkar som finns på sidan får användaren svar på frågan Var kan jag gå? Här har 
också användarens förståelse av webbplatsens struktur en avgörande roll. Användaren kan då 
mer eller mindre räkna ut vad som kommer att finnas under en viss rubrik.  
 
Krug (2000) menar att man kan dra paralleller mellan till exempel ett köpcentra och en 
webbplats. Första gången man letar efter någonting på ett köpcentra följer man skyltar, på en 
webbplats provar man olika länkar. Men då man ska leta efter samma sak en andra gång i 
samma köpcentra tänker man efter och erinrar sig om vart man hittade ”saken” förra gången 
och går direkt dit. På en webbplats måste man försöka spåra sina klick vilket kan vara 
besvärligt. Eftersom man på webben inte kan tjuvkika mellan hyllorna till den andra gången 
blir navigeringen där mycket svårare. Enligt Krug är detta en av anledningarna till varför 
lagrade personliga genvägar är så viktiga, och anledningen till varför bakåt-knappen står för 
30-40% av alla Web klick. Det förklarar också varför startsidan och en länk till den på varje 
sida är så viktig. Att kunna gå tillbaka till startsidan ger användaren en möjlighet till en ny 

6 Här syftar vi på knappen i webbläsaren som tar användaren tillbaka till föregående sida. 
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start om han/hon skulle råka ”gå vilse”. Många av författarna nämner startsidans betydelse. 
De är överens om att startsidans utformning är mycket viktig för webbplatsen.  
 
 
3.1.2 Länkar  
 
Nielsen (2000) anser att länkar är en viktig del av en webbplats, då de tar en person från ett 
ställe till ett annat i sitt informationssökande. En länk ska möjliggöra och förenkla för en 
person att hitta den information man vill komma åt. En länk ska vara lätt att upptäcka, 
samtidigt som den inte ska vara allt för lång. Enligt Nielsen bör en länk vara två till fyra ord 
lång. Om en länk innehåller alltför många ord kan det istället göra den svår att läsa och 
därmed bli ofattbar. Även om själva länktexten inte bör innehålla mer än fyra ord, är det bra 
om de omges med ytterligare text som förklarar länken. 
 
Vad ska då en länk innehålla för att uppfattas som lätt och förståelig? Nielsen (2000) menar 
att bara den mest relevanta delen ska göras till en länk. Det vill säga de ord som förklarar vart  
själva länken leder. Exempelvis:  
Mer information om BTH.  
Ett dåligt exempel är att det efter själva texten står en länk som lyder ”klicka här”. Till 
exempel: 
Vill du har information om BTH klicka här!  
Här innehåller länken ingen som helst relevant information. Det endast försvårar för 
användaren, vilket oftast också bidrar till att färre personer besöker länken.  
 
Enligt Krug (2000) är det viktigt att på ett tydligt sätt visa vad som är klickbart och inte. På en 
sida som Krug testat fanns det 18 länkar men bara två av dem indikerade att de var klickbara. 
En var understruken och den andra var en stor knapp med rubriken ”Click here to contribute”. 
Även Nielsen (2000) anser att en länk alltid bör vara understruken, eftersom det enligt honom 
aldrig finns någon tvekan om att understruken text betyder ”klicka här”. Eftersom de flesta 
utgår från att understruken text är klickbar bör man undvika att stryka under annan text.. 
 
Spool (1999) nämner inbäddade länkar. Dessa länkar är understrukna delar i ett textavsnitt. 
Enligt honom verkar inbäddade länkar inte fungera så bra. I hans tester visade det sig att det 
fanns ett samband mellan inbäddade länkar och att användaren inte hittar den information 
han/hon söker. Han menar att detta beror på att användaren snarare skummar genom texten än 
läser den. Användaren får då inte någon överblick över var länken leder utan måste läsa hela 
texten.  
 
En annan typ av länk är länkar som sträcker sig över flera rader men ändå är en och samma 
länk. Spool kallar dessa för ”Wrapped links”. Han menar att detta var förvirrande för 
användarna eftersom användarna i hans tester uppfattade sådana länkar som flera olika länkar. 
 
I de flesta webbläsare används standardfärgerna blått och rött på länkarna. De blå är länkar 
som användaren inte har besökt och de länkar som användaren redan har besökt är röda eller 
ibland lila. Nielsen (2000) menar att det är viktigt att man behåller dessa standardfärger för 
länkarna. Byter man ut dem tappar besökarna lätt koll på vilka delar av webbplatsen de har 
besökt, och vilka som återstår. Detta kan i sin tur leda till att användaren besöker samma länk 
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gång på gång eller att de kanske lämnar webbplatsen i förtid eftersom de tror att de redan har 
besökt alla länkar. 
 
Textlänkar är enligt Spool (1999) bättre än bildlänkar eftersom textlänkar oftast är det första 
som blir synligt när sidan laddas ner. Användaren läser dom först. Ju bättre användaren kan 
förutse vart länken leder desto lättare blir det för användaren att navigera mellan sidorna. Att 
användaren kan skilja den från andra närliggande länkar. Användaren föredrar att navigera 
med hjälp av textlänk. Bild och grafik som navigeringsinstrument kan vara förvirrande för 
användaren, eftersom de inte beter sig som en vanligt textlänk, framförallt ändrar de inte färg 
till rött om de länkar till redan besökta ställen.  
 
 
3.1.3 Feedback och felhantering 
 
Navigation bör enligt Fleming (1998) ge feedback till användaren, eftersom man som 
människa är van att få reaktioner från saker och från personer. Till exempel: vi trycker på en 
knapp och dörrklockan ringer. Oftast är feedback på en webbsida det enda sättet vi kan berätta 
om vi lyckats. Det hjälper användarna att avgöra deras framgång eller nederlag då de tar sig 
runt på en webbplats. 
 
Gällande felhantering anser Shneiderman (1998) att man i första hand bör utforma systemet så 
att användaren inte kan göra några allvarliga fel. Om fel begås ska systemet ha möjlighet att 
upptäcka det och hjälpa användaren att rätta till det. Detta genom att ge enkla och specifika 
instruktioner i ett felmeddelande. Användarna ska inte behöva göra om hela 
handlingssekvenser, utan endast rätta till den felaktiga delen. Till exempel om användaren 
skriver fel i ett fält av tio, ska det gå att rätta till felet utan att skriva om samtliga tio fält. 
Felaktiga kommandon ska inte heller förändra systemets tillstånd, alternativt ska systemet 
erbjuda instruktioner för hur man återställer systemet. 
 
Shneiderman (1998) tycker att ett felmeddelande bör ha en positiv ton, man ska ej döma 
användarna för dess fel utan hellre indikera vad som måste göras. Man ska inte använda 
termer som ”Illegal”, ”Invalid”, ”Error” eller ”Wrong Password”. Istället är ett meddelande 
som ”Ditt lösenord stämde inte med det lagrade, var god försök igen” att föredra. Man bör 
också vara specifik och beskriva problemet med användarnas termer.  
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3.2 Informationsarkitektur 
 
Anledningen till att man bör ägna mycket tid åt att fundera över hur man ska organisera 
material är givetvis att det ska vara enkelt för användarna att hitta informationen. I en affär är 
varorna indelade i olika kategorier och till exempel är det självklart att grönsakerna och 
frukten placeras i samma avdelning. Fleming (1998) menar att ett problem med hemsidor är 
att det inte finns någon liknande mall för hur informationen bör organiseras och att de flesta 
människor har egna idéer om hur man kan bygga upp en webbsida.   
 
 
3.2.1 Webbplatsstruktur 
 
Lynch och Horton (1999) menar att  det är webbplatsens struktur som formar användarens 
mentala modell av hur informationen är strukturerad. Den mentala modellen är användarens 
bild av hur webbplatsen ser ut och vilka relationer som finns mellan innehållet på de olika 
sidorna. Lynch och Horton tar upp fyra grundläggande strukturer för hur man kan bygga upp 
en webbplats: 
 
Sekvens 
Att placera sidorna i en följd efter varandra, sekvens, är det enklaste sättet att organisera 
information på. Man kan ordna informationen kronologiskt eller alfabetiskt som till exempel i 
ett lexikon eller register. Denna struktur används med fördel när användaren antas gå rakt 
igenom applikationen i en viss ordning.  
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.1 Webblpatsstruktur -Sekvens 
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Rutnät  
Att använda en rutnätsstruktur är ett bra sätt att visa olika variabler i förhållande till varandra. 
För att lyckas bör en kategori, som exempelvis kan vara en sjukdom, kunna delas upp i olika 
undergrupper. De olika undergrupperna bör vara likadana för varje kategori. Till exempel då 
man vill visa information om olika sjukdomar kan varje sjukdom i sig delas upp i 
undergrupperna ”symptom” och ”behandling” (se fig. 3.2). Nackdelen med ett rutnät, är att de 
kan vara svåra att följa då användaren inte är helt på det klara med de samband som finns 
mellan olika kategorier av information. Den tillämpas därför bäst då användaren är insatt i 
ämnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2 Webblpatsstruktur -Rutnät 
 
 
Hierarki 
Enligt Lynch och Horton (1999) är informationshierakier det bästa sättet att organisera 
komplex information. Eftersom webbplatser ofta är organiserade utifrån en startsida, som 
övriga sidor är relaterade till, menar de att den hierarkiska strukturen passar speciellt bra för 
organisering av en webbplats. Hierarkiska schema förekommer ofta i företag och industrin så 
många användare känner igen sig i strukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3 Webblpatsstruktur -Hierarki 
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Nätverk (webs) 
En nätverksliknande struktur har få restriktioner på informationen som ska visas. Målet för 
denna struktur är att följa de associationer och det fria flödet av idéer som användaren kan ha. 
Strukturen tillåter många olika vägval på en webbplats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Webblpatsstruktur -Nätverk 
 
 
Rosenfeld och Morville (1998) nämner också nätverksstrukturen men kallar denna struktur för 
hypertext. De menar att det kan vara svårt att bygga en webbplats med endast 
hypertextstruktur eftersom det då kan vara lätt för användaren att gå vilse. Därför anser dom 
att man bör använda den i kombination med en annan struktur. Detta gör man genom att först 
designa en hierarkisk struktur och därefter lägga till andra vägar i hierarkin som användaren 
kan tänkas vilja navigera efter.   
Lynch och Horton menar att många webbplatser använder sig av en sådan blandning av olika 
strukturer. I många fall en blandning av alla fyra ovan nämnda strukturer. Vilken eller vilka 
som används beror på hur komplex webbplatsen är.  
 
 
 
3.2.2 Organisering av information 
 
Lynch och Horton (1999) menar att det viktigaste steget i att planera hur en webbplats ska se 
ut är organiseringen av information. Detta görs genom att man delar in informationen i olika 
sektioner och noggrant tänker över hur dessa sektioner är relaterade till varandra. Detta kan i 
många fall vara problematiskt. Rosenfeld och Morville (1998) menar att det finns flera skäl 
till att organisering av information är så svårt. Här följer några punkter som enligt dem kan 
påverka organiseringen av information: 
 

- Tvetydlighet - Ett och samma ord kan betyda olika saker för olika människor. Detta är 
mycket viktigt att tänka på vid rubricering annars finns risken att användaren 
missförstår innehållet. Det kan också vara svårt att komma fram till vilken information 
som ska finnas under vilken rubrik. Detta behandlas mer under rubricering. 
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- Heterogenitet - Rosenfeld och Morville menar att en webbsida är mycket heterogen i 
två perspektiv. För det första så innehåller webbsidan ofta många olika typer av 
information t ex artiklar, bilder och journaldatabaser på samma plats. En del länkar 
kan leda till andra webbsidor och så vidare. För det andra så får man ofta genom 
webbsidan tillgång till många olika typer av dokument i olika format. (text, 
audio/video) 

 
- Olikheter i perspektiv - Olika personer organiserar information på olika sätt. Det är 

viktigt att man bortser från sin egna mentala modell av hur innehåll ska rubriceras om 
man vill skapa användbara system. Istället är det viktigt att försöka se systemet med 
användarens ögon och tänka sig in i hans/hennes situation. 

 
 
3.2.3 Rubricering 
 
Att knappar och länkar får rätt rubrik är av stor betydelse ur användbarhetssynpunkt. Eftersom 
rubrikerna ofta inte visas tillsammans med dess innehåll, utan skall leda användaren till detta, 
är det viktigt att rubriken är tydlig och att den ger användaren en klar bild om vart den leder.  
 

”Navigation labels - like the ingredient labels that prevent you from swallowing 
something you shouldn’t - are an important part of communication.”  

Fleming (1998, sid 23) 
 
Att vid rubricering använda samma terminologi som användaren använder sig är av stor 
betydelse. Man ska därför se upp med att använda termer som endast används inom företaget 
eller som kanske kan tolkas på olika sätt. Enligt Rosenfeld och Morville (1998) är rubricering 
ofta sådant som sker av exempelvis designers utan att dom tänker på det. De menar att 
eftersom rubricering kommer väldigt naturligt för människor är det lätt att inte tänka på hur 
det sker vilket ofta inte är till användarens fördel. De nämner också att ett bra sätt att få reda 
på vilka rubriker som är användbara är att blanda in användaren genom att fråga vilka termer 
han/hon skulle använt som rubrik. 
 
 
3.2.4 Sökning 
 
Enligt Nielsen (2000) finns det sökdominanta och länkdominanta användare, då sökdominanta 
användare vill ha reda på information söker man efter den i sidans sökfunktion medan en 
länkdominant försöker hitta länkar som ska leda fram till informationen. Det är därför, liksom 
val av namn på länkar och rubricering, mycket viktigt med en fungerande sökfunktion. Då 
man bestämmer sig för att webbplatsen ska innehålla en sökfunktion ska man se till att göra 
det på rätt sätt. Det är enligt Krug (2000) av stor betydelse att det tydligt framgår vilken del av 
webbplatsen sökningen innefattar. Han menar också att man ska tänka en extra gång innan 
man begränsar sökningen. Istället är det bättre att användaren har möjlighet att sålla bort 
orelevanta träffar efter sökningen gjorts och på så sätt avgränsa sökningen. Vid designen av 
sökgränssnittet menar Rosenfeld och Morville (1998) att följande faktorer är viktiga att tänka 
på:  
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- Användarens tidigare erfarenheter av att söka på webben. Är de bekanta med olika 
operander som kan användas vid sökning? 

- Vilken typ av information som användaren vill ha. Ska resultatet vara kortfattat eller 
detaljerat? 

- Vilken typ av information det är som genomsöks. Ska man söka i hela dokument eller 
bara dokumentens  rubriker? 

- Mängden information som genomsöks. Kommer användaren få för många träffar? 
 
Söksystemets användbarhet påverkas mycket av hur resultatet av sökningen visas. Enligt 
Rosenfeld och Morville (1998)  är frågor som påverkar detta bland annat: Vilken information 
om träffarna som ska visas? Hur många träffar man ska visa? I vilken ordning de ska visas? 
Svaret på frågorna blir olika beroende på vilken typ av sökfunktion det är och varierar 
självklart mycket. Man ska därför sträva efter att sökresultaten är så relevanta som möjligt i 
förhållande till användarens behov av information. 
 
I Spools (1999) tester använde många testpersoner sig av webbplatsens sökfunktion för att 
hitta information men det gav oftast inget bra resultat. De största orsakerna till detta var dels 
att testpersonen inte visste hur omfattande sökningen var och dels att han/hon hade 
svårigheter att tolka sökresultatet. Ofta var inte informationen om länkarna i sökresultatet 
tillräckliga. 
 
 
3.2.5 Läsbarhet 
 
Nielsen (2000) menar att läsbarhet är mycket viktigt eftersom allt annat, som webbplatsens 
design och innehåll, inte har någon betydelse om användaren inte kan läsa innehållet på sidan. 
Han har tagit fram några grundläggande regler som han tycker att alla borde följa:  
 

- Använd färger som ger en hög kontrast mellan text och bakgrund. Optimal läsbarhet 
kräver svart text mot vit bakgrund. Vit text mot svart bakgrund är nästan lika läsbart. 

 
- Använd enfärgade bakgrunder eller bakgrunder med mycket diskret mönster. 

Bakgrundsbilder stör ögats förmåga att urskilja bokstävernas konturer och ordens 
utsträckning. 

 
- Använd tillräckligt stora teckensnitt, så att även personer med nedsatt syn kan läsa 

texten. Finstilt text bör endast användas i fotnoter och notiser om frånsägandet av 
ansvar. 

 
- Låt texten vara stilla. Rörlig, blinkande eller pulserande text är mycket svårare att läsa 

än statisk. 
 
Då Spool (1999) genomförde tester på läsbarhet fick de fram att ju mindre läsbar webbplatsen 
var desto mer användbar. Läsbara webbplatser ansågs vara överdetaljerade. Att göra texten 
mindre läsbar är inte lösningen utan man ska se till att sidan är lätt att skumläsa. Många 
designers menar att mycket vitt utrymme mellan texten är bra ur läsbarhetssynpunkt men 
enligt testresultatet verkade detta inte ha någon betydelse. Detta tror Spool kan bero på att när 
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man skumläser för att hitta en viss information vill man att det ska gå så fort som möjligt. Det 
vita utrymmet gör ytan man ska skumma igenom större. Det kan också ha att göra med att det 
kan vara svårare att överblicka sidan. 
 
Nielsen (2000) är också inne på hur viktigt det är att texten på webbplatsen är lätt att 
skumläsa. Detta för att användaren inte ska tvingas läsa långa bitar då man letar efter 
information. Han menar att det är lättare att skumläsa en text då ögat har en tydlig 
utgångspunkt, därför bör all text vara vänsterjusterad. Man kan centrera och högerjustera 
vissa avsnitt, men aldrig hela textblock och enbart för effektens skull. Även tabeller är mycket 
lättare att ögna igenom om det första ordet i varje cell är vänsterjusterat utefter en rak linje. 
 
Något annat som är viktigt att tänka på i sammanhanget är att sidorna inte blir för långa. 
Enligt Lynch och Horton (1999) beror sidlängden på ett antal faktorer som till exempel sidans 
innehåll storleken på skärmen och så vidare. Det viktigaste att tänka på är dock att viktiga 
navigeringsinstrument som finns på webbplatsen inte skrollas7 bort. De menar att användaren 
lätt förlorar uppfattningen om sidans sammanhang om viktig information och länkar skrollas 
bort.   

7 Skrolla är en försvenskning av det engelska ordet scroll (som betyder rulle) och innebär i sammanhanget att 
man använder rullningslisten på sidan.  
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi redovisa resultaten av de moment vi beskrev i metodavsnittet. 
Momenten bestod i: användbarhetstester med användare av Idenet, egen undersökning av 
Idenets gränssnitt mot studenten och samtal med projektledaren Kenny Svensson. I avsnittet 
har vi sammanställt det material vi fått fram av dessa moment. 
 
 
4.1 Användbarhetstest 
 
4.1.1 Observation av användare 
 
Redan i det första momentet märktes det att användarna hade olika sätt att navigera på Idenet. 
Momentet bestod i att hitta information om hur många laborationer en viss kurs innehåller. 
Samtliga testpersoners väg till informationen skiljde sig åt från varandra. Detta framgår 
tydligt i fig 3.1, antalet klick som testpersonerna hade varierar ifrån 2 till 12. Samtliga 
testpersoner använde dock sökfunktionen för att hitta kursen. Men eftersom Idenet erbjuder 
sökrutor på många olika ställen skiljde sig deras väg åt. Det var endast en av testpersonerna, 
testperson 3, som i detta moment använde sig av länkar för att nå målet. Detta var dock efter 
att personen misslyckats med att söka efter kursen.   
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Fig. 4.1 Diagram – Hur många klick testpersonerna hade i moment 1. 

 
Informationen om laborationerna under en länk som heter Laborationer, den länken ligger i 
sin tur under rubriken Moment. För att se rubriken Moment krävs det att man är inloggad. 
Men för att se hur många laborationerna är för kursen som efterfrågades räckte det med att 
titta i schemat. Att se schemat kräver ingen inloggning. Fyra av testpersonerna använde sig av 
inloggningsfunktionen. Tre av dessa personer (1 5 6) trodde att de behövde logga in för att 
komma åt informationen och insåg detta först efter att de hittat kursen.  
Testperson 4, 5, 6 och 7 verkade vara osäkra på var informationen om laborationerna fanns. 
När de väl hittat kursen letade de runt bland kurssidorna. Testperson 7 gick till exempel in på 
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Moment där en länk till laborationer finns, men hon såg inte länken utan gick vidare till 
schemasidan. Efter en stunds letande hittade hon informationen i schemat.  
 
Moment 2, 3 och 5 bestod i att lägga till en kurs till Mitt Idenet. Detta innebär att testpersonen 
först måste hitta kursen och sedan lägga till den. Även här skiljer de olika sätten att hitta 
kursen sig åt. Det märks att många av testpersonerna har ett invant sätt i hur man söker efter 
en viss kurs. Testperson 4, 6 och 7 gick alltid till sidan med rubriken Kurser då de skulle söka 
efter en kurs. Testperson 1 sökte alltid på Mitt Idenet och de resterande tre, testperson 2, 3, 
och 5, sökte i närmaste sökruta. 
När det gäller sökord kunde man tydligt se att testpersonerna skrev hela namnet då det var ett 
kortare namn och bara första ordet då det var ett längre kursnamn.  
Exempelvis: då de skulle söka efter kursen Tillämpad Artificiell Intelligens blev sökordet 
avkortat till ord som tillämpad eller artificiell. För Agentsystem användes hela namnet 
genomgående som sökord.  
 
Det var endast en av testpersonerna, nummer 7, som inte sedan tidigare kände till hur man 
skulle lägga till en kurs till Mitt Idenet. Denna personen kunde inte själv klara av momentet så 
vi fick berätta att det fanns en guide för hur man ska göra. Hon letade då runt på Idenet efter 
guiden (även sidan där guiden finns) men kunde inte hitta den. Vi visade henne länken till 
guiden och hon använde sig sedan av den för att lära sig hur man lägger till kurser.  
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Fig. 4.2 Diagram – Hur många klick testpersonerna hade i moment 2, 3 och 5. 

 
I fig. 4.2 framgår det att personerna nästan genomgående har olika antal klick då de ska lägga 
till en kurs till Mitt Idenet. De vanligaste anledningarna till detta är dels att användaren råkar 
stava fel till en kurs vid sökningen eller att man letar efter sökruta/inloggningsruta. Även om 
det blev olika antal klick använder sig testpersonerna, som vi tidigare nämnt, av samma 
tillvägagångssätt när de navigerar på sidorna.  
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Moment 4 innebar att ta sig tillbaka till startsidan. För testperson 1, 2, 4 och 5 var det 
självklart att Om Idenet var startsidan. Resterande tre klickade först på Om Idenet och sedan 
på länken hem. Denna länk visas först då man klickat på Om Idenet. Hem är samma sida som 
Om Idenet.  
Det sista momentet bestod i att ta bort kurserna som man lagt till i Mitt Idenet. Detta hade 
testperson 1 och 7 inte gjort tidigare. Men de lyckades räkna ut hur man skulle göra. Då man 
skulle ta bort kurserna kunde man antingen göra på det sättet att man klickar på kurserna i 
Mitt Idenet och tar bort den därifrån eller så kan man söka på varje kurs för sig och sedan ta 
bort den då man hittat kursen. Testperson 5 och 7 tog bort kurserna genom att söka efter varje 
kurs för sig. Testperson 6 sökte endast efter den första kursen, resterande tog hon bort genom 
Mitt Idenet. De övriga fyra testpersonerna tog bort kurserna genom Mitt Idenet. 
 
Bakåt-knappen användes under hela observationen av fyra personer. Tre av dessa personer, 
nummer 5, 3 och 2, använde den då de behövde hitta en sökruta eller inloggningsruta. 
Testperson 6 använde bakåt-knappen för att leta runt bland informationen om kursen i 
moment 1 för att hitta antal laborationer.  
 
 
4.1.2 Intervju med användare 
 
I intervjun ställde vi frågor som dels handlade om de olika momenten i observationen och dels 
om användarnas allmänna uppfattning om Idenet och deras Idenet vanor. 
 
Antalet gånger per vecka som testpersonerna använder Idenet varierar mycket. Detta framgår 
tydligt i fig. 4.3. 
 

 
Fig. 4.3 Diagram – Hur ofta testpersonerna använder Idenet. 

 
Hur ofta personerna använder Idenet berodde enligt de flesta på vilka kurser man läser. Till 
exempel läste testperson 6 en kurs där informationen sprids via elektronisk post istället för via 
Idenet och därför använde personen Idenet bara varannan vecka. Testperson 1, 2 och 4, som 
använde Idenet mest gånger per vecka, använde Idenet dels för att få information om de 
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kurser de läser och dels för att leta upp och få information om kurser som de kan tänkas vara 
intresserade av att läsa i framtiden.  
 
När vi frågade hur testpersonerna upplevde den nya versionen av Idenet då de använde den 
första gången, fick vi nästan genomgående svar som: ”förvirrande”, ”irriterande” och 
”krångligt”. Det var endast testperson 4 som var positiv till den nya versionen redan från 
början och använde uttrycket fräsch för att beskriva den. Orsaken till den negativa synen på 
förändringen var enligt testperson 6 att hon inte visste hur hon skulle göra. Testperson 2 
nämnde till exempel att hon tyckte det var jobbigt att det förändrats eftersom det innebar att 
de måste lära sig använda det. Testperson 1 som hade en negativ inställning till den nya 
versionen tyckte ändå att det såg enkelt ut eftersom hon kände igen sig.  
 
Den nya funktionen Mitt Idenet hade samtliga en positiv inställning till. Detta även fast de 
hade problem då de skulle lära sig hur man lägger till kurser för första gången, eller som i 
vissa fall rent av inte använder det. Tre testpersoner, nummer 1, 2 och 3, lärde sig detta genom 
att ta hjälp av klasskamrater. Testperson 4 och 5  lärde sig det på egenhand genom att prova 
sig fram. De två övriga, testperson 6 och 7, lärde sig genom att använda guiden på startsidan. 
Dessa personer behövde båda två hjälp med att hitta guiden. Testperson 7 visade vi, som vi 
nämnt ovan, länken för. Testperson 6 kontaktade webbmastern för att få instruktioner. Hon 
fick då instruktioner om att det fanns en länk till en guide på startsidan.  
 
Gällande användandet av de olika funktionerna i Mitt Idenet så använde testperson 2, 4 och 5 
dessa regelbundet. Testperson 1 använde vissa delar av det. Hon använde tillexempel inte 
kalendern utan går in och kollar på schemat på respektive kurs. Testperson 6 använde inte 
Mitt Idenet men trodde att hon skulle använda och lära sig funktionerna om hon hade läst 
andra kurser. Testperson 3 och 7 använde inte Mitt Idenet utan använde Idenet på samma sätt 
som de gjort i den tidigare versionen förutom att de nu måste logga in för att nå viss 
information. 
 
Om det är bra att den nya versionen kräver inloggning för att komma åt viss information råder 
det delade meningar om. Testperson 1 och 4 var positivt inställda till det, 5 och 7 hade inget 
emot det och 2, 3 och 6 var negativa till det. En av dessa tre personer, testperson 6, nämnde att 
hon tyckte det var oklart när man behövde logga in och när man inte behöver det. Testperson 
3 försöker logga in så lite som möjligt, detta är en av anledningarna till att hon inte använder 
Mitt Idenet. Testperson 7 har inget emot inloggning utan har gjort det till en vana att alltid 
logga in då hon ska använda Idenet, även om hon inte alltid skulle behöva logga in för att se 
den information hon vill just för tillfället.   
 
På frågan hur användarna upplever Idenet nu efter att ha använt nya versionen ett tag svarade 
samtliga att deras uppfattning blivit mer positiv. Testperson 5, 4 och 2 som använde 
funktionerna i Mitt Idenet regelbundet var mest positiva till den nya versionen. Testperson 5 
är dock inte säker på om han tycker att Idenet är lätt att använda, han menar att man anpassar 
sig efter systemet och det blir därför lätt att använda först då man lärt sig det och vant sig att 
jobba med det. De två personer, testperson 7 och 3 som använde Idenet på samma sätt som de 
gjort i den tidigare versionen och inte brytt sig om att lära sig alla de nya funktionerna anser 
att de har vant sig nu och de tycker att Idenet är lätt att använda om man bortser från Mitt 
Idenet.  
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Följande punkter togs upp som förbättringsförslag till Idenet. Även de personer som var 
mycket positiva till Idenet hade förslag på förbättring. 
 

1) Introduktion till den nya versionen/Mitt Idenet -  Fyra av testpersonerna (1, 3, 6, 7) 
nämner att det borde finnas en manual eller introduktion till det nya systemet, då 
främst till Mitt Idenet. När vi nämner att det finns en manual på startsidan blir de 
chockade. 

 
2) Nyheter (tydligare) - De länkarna under rubriken Nyheter som visas i Mitt Idenet 

tycker tre av testpersonerna (1, 2, 4) är oklara. De menar att det bättre borde visas 
vilken kurs nyheterna tillhör, samt när de publicerats. 

 
3) Pluset och minuset (större och tydligare) - Två testpersoner (2, 7) påpekar att pluset 

och minuset som används för att lägga till och ta bort kurser kunde göras tydligare. Ett 
förslag var att det skulle stå Ta Bort/Lägg Till istället. 

 
4) Logga ur (tydligare) – Länken för att logga ur är liten och den finns längst ner på 

sidan. I många fall krävs det att man måste skrolla för att få syn på den. Två av 
testpersonerna (1, 6) hade önskemål om att denna länk skulle visas tydligare.  

 
5) Större länkar - De länkar som två av testpersonerna (2, 3) anser vara för små är de blå 

textlänkarna som genomgående finns på Idenet. 
 

6) Funktion för att gå ur e-postlistan  - Den nya funktionen som innebär att man på ett lätt 
sätt kan gå med i kursens e-postlista var testpersonerna mycket positiv till. En av 
testpersonerna(3) nämnde att det skulle vara bra med en funktion för att gå ur e-
postlistan också.  

 
7) Sökresultat (bättre struktur) – En av testpersonerna (3) anser att sökresultaten borde 

vara bättre strukturerade. Hon gillade inte att testresultaten visas i en lång lista utan 
ansåg att de borde visas i till exempel bokstavsordning. 

 
8) Sökfunktionsrutan större – En testperson (2) tyckte att sökrutan var för liten, vilket 

gjorde att texten man skrev var svår att läsa.   
 

9) Inloggning (visa när det behövs) - En av testpersonerna (6) tyckte att det bättre borde 
klargöras när man behöver logga in och inte. 

 
10) Veckoschema som standardvärde i Mitt Idenet - Testperson 4 tyckte att man istället för 

att ha dagsschema som standardvärde på kalendern i Mitt Idenet borde man ha 
veckoschema eftersom han tror att det är mer vanligt att man använder veckoschema 
än dagsschema. 

 
11) Se vilken e-postlista man är med i - Att man inte kan se vilka kurser vars e-postlista 

man står med på tyckte en annan testperson (4) att man borde ändra på.  
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Vi har även ställt frågor om huruvida informationen på Idenet finns där användaren förväntar 
sig att hitta den och om man tycker att rubriker på knappar och länkar är relevanta. Denna 
fråga hade vissa lite svårt att svara på. Samtliga testpersoner anser att informationen i stort 
sett finns där dom förväntar sig. Testperson 6 och 7 menar dock att Getting Started Guiden 
kunde vara placerad på en bättre plats.  
Att rubrikerna på länkar och knappar är relevanta tyckte de flesta av testpersonerna. 
Testperson 1 ansåg att det är en vanesak, hon tänker inte på vad länken heter eftersom hon vet 
vad som finns bakom den. Testperson 2 nämnde att länkarna till nyheterna kunde vara mer 
beskrivande. Två av testpersonerna påpekade också att länkarna är lite små på vissa ställen. 
 
 
 

 25 



Webbanvändbarhet - En studie av Idenets gränssnitt mot användaren 
Ulrika Wingren | Jenny Järnfors 

 
 
 
 
4.2 Egen undersökning av Idenet 
 
Vi har i vår egen undersökning närmare granskat Idenet för att komplettera våra 
användbarhetstester samt noggrannare ta reda på hur väl de teorier vi valt ut tillämpas på 
Idenet.  
 
 
4.2.1 Navigering 
 
De olika sidorna på Idenet är enhetliga och varje sida innehåller:  

1) Navigationslist 
2) Sidinnehåll 
3) Högerställd meny 

(med undantag för sidorna som finns under rubriken Om Idenet där endast hem har en 
högerställdmeny) 
 

 
Fig. 4.4 Skärmbild av Idenet. 

 
Ta sig runt 
Navigationslisten finns på samtliga av Idenets sidor och de tre översta rubrikerna är alltid de 
samma. Detta gör att det är lätt att få grepp om strukturen.  
Frågan ”var man är?” besvaras dels genom att Idenets logotyp visas högst upp i högra hörnet. 
Och dels genom att färga de knappar man befinner sig under i en ljusare nyans (se fig. 4.4). 
Dessa nyansskillnader kan dock vara svåra att urskilja. På Idenet visas det inte vart man varit 
då man navigerar med hjälp av knapparna i navigationslisten. Länkarna visas i rött då man 

1. 

2. 
3. 
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besökt dem och går tillbaka med bakåt-knappen. När man sen fortsätter navigera sig fram blir 
den dock blå igen.  
 
 
Länkar 
Att länkarna inte är understrukna innebär enligt Nielsen(2000) att det inte så tydligt visas att 
de är klickbara. Om man håller markören över länken visas detta dock tydligt eftersom de då 
ändrar färg till röd samt blir understrukna.  
Länkarna till de olika institutionerna på söksidan är långa och sträcker sig över tre rader. De 
följer inte Nielsens rekommendation om att länkarna inte bör vara längre än 2-4 ord. Länken 
till Getting Started Guiden syns inte så tydligt eftersom den är inbäddad i vanligt text och 
dessutom måste man skrolla ner på sidan för att se den. Länken för att logga ut kan, beroende 
på vilken sida man är på, också behöva skrollas fram. Att den dessutom är mycket liten gör 
den svår att upptäcka. 
 
 
Feedback och felmeddelande 
Då användarna lägger till en ny kurs till Mitt Idenet får de ingen feedback på att de lyckats 
förutom att det lilla pluset i navigationslisten blir ett minus.  
Vad gäller felmeddelande hanterar Idenet detta på följande sätt. Om man till exempel loggar 
in fel eller stavar fel i sökningen får man ett felmeddelande. Felmeddelandet visas på en ny 
sida. Felmeddelandena skrivs med termer som användaren förstår och har varken en positiv 
eller negativ ton. Om man till exempel skriver fel lösenord vid inloggning får man 
felmeddelandet ”Fel användarnamn/lösenord”. Man måste då gå tillbaka för att logga in igen, 
eftersom det ej finns någon inloggningsruta på sidan för felmeddelandet. Detta gäller inte för 
sökning eftersom det på sidan där felmeddelandet visas finns en ny sökruta.  
 
 
 
4.2.2 Informationsarkitektur 
 
Webbplatsstruktur 
Idenets sidor är uppbyggda utifrån vad Lynch och Horton (1999) kallar en nätverksstruktur 
blandat med en hierarkisk struktur.  
För att kunna få en överblick över Idenets sidor har vi valt att göra en skiss över strukturen, se 
figuren 4.5. För att användaren ska få tillgång till sidorna på det sätt som beskrivs i skissen 
krävs det att man är inloggad. Fig 4.5 visar endast hur man kan ta sig nedåt i hierarkin. Detta 
eftersom det finns ett antal olika vägar att ta sig uppåt, till exempel så kan man från samtliga 
sidor nå sidorna Om Idenet, Kurser och Mitt Idenet. Det sidor som i figuren är färgade med 
grått är utrustade med en sökfunktion, detta innebär att man även från dessa sidor kan 
navigera till Träfflista och Kurstillfällen. Vi har valt att inte rita ut dessa linjer eftersom de 
både går uppåt och nedåt i hierarkin.     
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Fig. 4.5 Idenets webbplatsstruktur. 
 
Sökning 
När det gäller sökning på Idenet framgår det inte vad det är som genomsöks, det går heller 
inte att begränsa sökområdet. Det går däremot att lista upp kurser som hör hemma hos en viss 
institution. Då man gjort en sökning går det ej att  sålla bort orelevanta träffar, utan resultaten 
visas i en lång lista sorterade efter kurskod. Sökresultaten är relevanta om man inte stavar fel, 
eller har mellanrum i kurskoden exempelvis DVC 006, måste skrivas DVC006. Även om man 
bara stavar fel till ett visst ord i kursens påverkas sökresultatet. Till exempel om man skriver 
”pascal ohc datastruktur” får man inga träffar. Det framgår endast hur användaren ska gå 
tillväga för att söka i sökfunktionen under rubriken Kurser. Inga operander kan användas då 
man söker. Man behöver däremot inte skriva in hela kursens namn utan kan välja att söka på 
en del av eller delar av det. 
 
 
Rubricering 
Länkarna Vanliga frågor och Om Systemet som finns under Om Idenet kan uppfattas som 
tvetydiga. Vi anser att det är svårt att veta vad som finns under dessa länkar. Det kan vara 
oklart vad skillnaden på Vanliga frågor och Om systemet är. Länken Inställningar som finns i 
Mitt Idenet kan också vara oklar då man inte vet vilka inställningar det rör sig om först efter 
man klickat på länken. Att Om Idenet är startsida framgår inte så tydligt. Det är inte förrän 
man klickat på länken Om Idenet och ser att ”underlänken” hem är markerad, som det görs 
uppenbart. I övrigt utgörs rubriker på länkarna av termer som användaren förstår.   
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Läsbarhet 
Texten på Idenet är på många ställen liten. Den högerställda menyn innehåller genomgående 
liten text vilket gör den mindre läsbar. Kalendern i Mitt Idenet innehåller också liten text som 
lätt kan bli klottrig om man läser kurser med många tillfällen inbokade på schemat.  I övrigt 
så är texten i sidinnehållet något större och mer läsbar. Vissa sidor innehåller dock så mycket 
text att det blir jobbigt att läsa. Andra faktorer som berör läsbarhet så som mörk text på ljus 
bakgrund, enfärgade bakgrunder och att texten ska vara stillastående följs på Idenet. 
 
 
 
4.3 Samtal med projektledare 
 
I samtalet med Kenny Svensson diskuterades främst hur utvecklingen av den nya versionen 
gått till. Kenny Svensson har personligen inget större intresse av HCI och har inte arbetat efter 
några teorier eller guideliners för användbarhet. Men ändå är prestanda, återanvändning och 
underhåll nyckelord i hans arbetssätt, dessa faktorer balanseras med att det ska vara lätt för 
användaren att använda.  
 
Vid utformningen av gränssnittet har man främst utgått ifrån standardisering så att användare 
ska känna igen sig. Detta innebär att den nya versionen är mycket lik den föregående och att 
de använt sig av vissa grundregler som han menar att man alltid använder, som till exempel 
att ha menyn antingen längst upp eller till vänster. Kenny har fått in mycket feedback från 
användare av föregående versioner. Ett exempel på dessa önskemål är att man ville ha en 
fixerad bredd på Idenet. Detta har han tagit hänsyn till i den nya versionen.  
 
Det som enligt Kenny själv kunde göras bättre ur användarens synvinkel var till exempel att 
man hade fått mer feedback från användare under arbetet. Den metod som istället användes 
för att få feedback var att de oftast arbetade tillsammans och då en ny funktion var färdig 
testade man den direkt på sin medarbetare.  
 
Andra förbättringar som han ansåg skulle kunna göras i den nya versionen är bland annat 
standardiseringar för felmeddelanden samt hjälptexter för vissa funktioner. Han menar också 
att vissa tillvägagångssätt för vissa funktioner kanske skulle behöva ses över. 
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5 Slutsats 
  
 
Vi kommer i detta avsnitt att dra paralleller mellan det resultat vi fått fram av 
användbarhetstesterna, vår egen undersökning och samtalet med Kenny Svensson och mellan 
vår frågeställning. 
 
Svaret på frågan om de teorier och guidelines vi valt att titta närmare på tillämpas på Idenet är 
både ja och nej. De mest grundläggande som rör enhetlighet och enkelhet kan man tydligt se 
på Idenet. Gränssnittet är stilrent utan några krångligheter.  
Informationen är uppdelad på ett logiskt sätt med i de flesta fall relevanta rubriker. Dessa 
punkter gör att strukturen på Idenet är lätt att få grepp om. Användaren kan lätt känna igen 
sig. Det kan dock vara svårt att veta när man behöver logga in eller inte eftersom ingen tydlig 
information om detta ges. 
Då det gäller läsbarhet är texten på många ställen liten och det kan som en testperson nämnt 
upplevas lite klottrigt.  
Länkarna kunde vara tydligare. Kombinationen av att de är små, icke understrukna och ibland 
löper över flera rader gör dem svåra att upptäcka. Att de inte förblir röda kan göra det svårt 
för användaren att veta var man varit, ingen av testpersonerna har dock påpekat detta som ett 
problem.  
Det var för oss intressant att se att många teorier tillämpas på Idenet, detta även om man 
under utvecklingsarbetet inte följt några guidelines om användbarhet på webben. Detta 
bekräftar vårt påstående om att man tillämpar teorier och guidelines även om man inte är 
direkt medveten om detta. Viktiga faktorer som påverkar detta tror vi kan vara utvecklarens 
tidigare erfarenhet av webben. En person som använder webben har egna erfarenheter av vad 
som är användbart.   
 
Även om Idenet på en del punkter inte stämmer överens med de teorier och guidelines som vi 
tagit upp uppfattas det ändå enligt intervjun med testpersonerna i många fall som användbart. 
Vi tror att detta beror mycket på det som en av testpersonerna påpekat att man som användare 
anpassar sig till systemet och det blir då lätt att använda. De som använde Idenet ofta och var 
vana vid att använda de olika funktionerna tyckte att Idenet var lätt att använda men även de 
personer som valt att inte lära sig de nya funktionerna tyckte att Idenet var ganska lätt att 
använda. Detta visar att teorier och guidelines inte alltid stämmer överens med användarens 
åsikter om vad som är användbart. Användarna påpekade dock många saker som till exempel 
att länkarna borde vara större och att rubrikerna på vissa länkar borde vara tydligare. Detta 
stämmer mycket väl överens med författarnas åsikter om hur länkarna borde se ut. 
 
Så hur användbart är då Idenet? Det faktum att testpersonerna anser att Idenet är lätt att 
använda säger en hel del om hur användbart Idenet är. Men som vi tidigare nämnde har de 
vant sig vid systemet. Att ett system är lätt att lära sig ingår i många av författarnas sätt att 
definiera användbarhet. Med tanke på att nästan samtliga testpersoner hade synpunkter på att 
det inte fanns någon bra introduktion till den nya versionen.  
Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att Idenet inte är användbart. Detta vill vi dock inte 
göra eftersom vi anser att Idenet likväl kan vara användbart. Då man väl har lärt sig de nya 
funktionerna så är det lätt att komma ihåg hur man ska gå till väga. Att strukturen är enkel och 
lätt att få grepp om och att de flesta rubriker på länkar är relevanta bidrar också till att Idenet 
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blir lätt att använda. Men andra faktorer som exempelvis strukturen på sökresultaten anser vi 
ha en negativ påverkan på hur pass användbart Idenet är. En av testpersonerna nämner att 
sökresultaten inte är strukturerade på ett bra sätt. Detta såg vi även i vår egen undersökning. 
Eftersom sökfunktionen är en mycket viktig del av Idenet som många använder sig av anser vi 
att detta har en stor betydelse för användbarheten.  
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6 Diskussion 
 
Vi nämnde i inledningen att vi tror att en webbplats kan vara användbar även om man inte 
direkt följer teorier och guidelines för vad som är användbart. Vi har i denna rapport fått fram 
att så är fallet då det gäller BTHs intranät. Webbutvecklarnas tidigare erfarenheter av webben 
och användbarhet kombinerat med att de strävar efter att utforma en webbplats som är lätt att 
använda har i detta fall gjort att många teorier och guidelines tillämpats.  
Vi tror att detta är ett vanligt sätt att arbeta på då man utformar webbplatser på olika företag 
och organisationer. Även om det skulle vara värdefullt att blanda in användare i 
utvecklingsarbetet så har man kanske inte tid eller råd att göra detta.  
Vi tror dock att det är viktigt att blanda in användaren i utvecklingsarbetet. Om man under 
utvecklingsarbetet av Idenet använt sig av användbarhetstester så är vi övertygade om att de 
användbarhetsproblem som finns på Idenet skulle vara mycket färre, om inte obefintliga.  
I vårt fall kom testpersonerna i användbarhetstesterna fram till i stort sett samma 
användbarhetsproblem som vi gjorde i vår undersökning efter att ha satt oss in i ett antal 
teorier om användbarhet. Den största skillnaden var att våra synpunkter var lite mer 
detaljerade på vissa punkter. Detta visar att teorierna vi tagit del av till viss del stämmer 
överens med användarens synpunkter, samt att de inte krävs någon expert för att kunna hitta 
många av användbarhetsproblemen. Samtidigt anser vi att det är viktigt att utvecklaren har 
kunskap om hur en användbar webbplats ska se ut. Sedan om denna kunskap erhållits från 
litteratur eller från annat håll tror vi inte har någon större betydelse.  
 
 
 
6.1 Reflektion kring användbarhetstesterna 
 
 
6.1.1 Tidigare versioner av Idenets påverkan på användaren 
 
Att den nya versionen av Idenet är mycket lik den föregående tror vi kan ha både en positiv 
och negativ inverkan på användarnas attityd till den. En positiv inverkan får det genom att 
man känner igen sig i systemet. Användaren känner igen de flesta rubriker och på så sätt vet 
man var informationen finns.  
Samtidigt tror vi att det kan påverka användaren negativt eftersom det på grund av de nya 
funktionerna som kommit till kan hända att systemet inte svarar som användaren är van vid 
och förväntar sig. En del testpersoner blev till exempel irriterade över att de måste logga in för 
att komma åt viss information och en del tyckte att det var besvärligt eftersom de insåg at de 
skulle behöva lära sig hur det nya systemet fungerar.  
Vi kunde tydligt se hur vissa av testpersonerna hade ett invant sätt navigera på Idenet för att 
hitta viss information. I den äldre versionen kunde man exempelvis endast söka efter en kurs 
under rubriken Kurser. Det nya systemet tillåter användaren att söka på ett antal fler ställen. 
Trots detta valde några av våra testpersoner att alltid gå in på sidan kurser, även om det 
innebar några extra klick.  
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6.1.2 Stress hos testpersonerna 
 
I de flesta fall ledde frågorna i intervjun till en klarare bild av varför testpersonerna navigerat 
som de gjort. Men i vissa fall kunde man se saker i observationen som direkt talade emot vad 
användaren sa i intervjun. Ett exempel på detta är hur testpersoner ställde sig till frågan om 
huruvida de tyckte att rubriker på länkar och knappar var relevanta eller inte och om 
informationen fanns där de förväntade sig att hitta den. Även om vi i många fall fick svaret att 
rubrikerna är relevanta och att informationen fanns där de förväntade sig, tror vi det finns en 
viss förvirring rörande detta. 
Under observationen kunde vi se att många av testpersonerna, exempelvis då de skulle hitta 
antalet laborationer som en kurs innefattar, inte verkade så säkra på var informationen fanns. 
Flera av testpersonerna letade runt bland de olika kurssidorna. Men i intervjun säger de att de 
tycker att rubrikerna är relevanta och att informationen finns där de förväntar sig att hitta den. 
Vi tror att detta beror mycket på att många av testpersonerna kände en viss stress över att vara 
observerade vilket kanske ledde till att de inte tog sig tid och tänkte efter hur de brukar göra 
för att hitta viss information.  
Det kan också ha med föregående versioners inverkan att göra. Det kändes inte som om 
användarna hade någon rutin över hur de skulle hitta information om laborationer, till 
exempel verkade de inte ha någon rutin för när de behövde logga in och inte.  
 
 
6.1.3 Att hålla sig i bakgrunden vid observationen 
 
Planerna inför observationen var att hålla sig i bakgrunden så mycket som möjligt. Detta blev 
dock svårt eftersom vi ofta märkte tendenser hos testpersonerna att de ville ha det bekräftat av 
oss att dom var på rätt väg eller att de var färdiga vid uppgiften.  
Vi hade önskat att användaren utfört momenten på samma sätt som de normalt brukar göra. 
Som vi nämnt ovan kunde vi i vissa fall se tecken på stress hos användaren som ibland ledde 
till fel eller förvirring. Hade det funnits möjlighet att i smyg observera en användare så tror vi 
att observationen hade gett oss mycket mer.  
Men tack vare att observationen följdes av en intervju så kunde vi få svar på varför 
testpersonen gjort på ett visst sätt. Exempelvis fanns det två personer som i moment 1, när de 
skulle ta reda på antalet laborationer som en viss kurs innehöll, hittade denna information i 
schemat istället för under Moment. De menade att de i vanliga fall inte brukade kolla i 
schemat efter information om laborationer utan att de alltid tidigare gått in på Moment.  
 
 
 
6.2 Förbättringsförslag 
  
Som vi nämnt tidigare är Idenet på en hel del sätt användbart men det finns en del saker som 
skulle kunna förbättras. För att få en klarare bild av detta har vi tagit fram konkreta 
förbättringsförslag som vi anser skulle göra Idenet mer användbart. Dessa förbättringsförslag 
har vi kommit fram till genom att jämföra de teorier och guidelines som vi tagit upp tidigare 
med det som vi fick fram i vår egen undersökning och i användbarhetstesterna.  
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- Introduktion till systemet - Den introduktion som finns till den nya versionen av Idenet 
är på engelska samtidigt som den är mycket svår att hitta. Det faktum att ingen av våra 
testpersoner lyckats hitta guiden på egen hand säger en hel del om att en förbättring 
skulle behöva göras. Vårt förslag är att flytta upp guiden högst upp på startsidan och 
tydligare visa länken genom att stryka under den. Det borde också finnas möjlighet att 
kunna se guiden svenska. Den guide som finns nu riktar sig både till personal och 
studenter vilket till exempel gör att i guiden finns information som inte riktar sig till 
studenten vilket vi tror kan vara förvirrande.  

 
- Sökresultatens struktur - Vi har tidigare nämnt att sökfunktionen är en viktig funktion 

på Idenet och därför anser vi att det är mycket viktigt att sökresultaten struktureras på 
ett användbart sätt. Man har dock nyligen gjort en förbättring av detta på Idenet. 
Förbättringen innebär att man nu kan gruppera resultaten efter ämne eller en viss 
institution. Detta tycker vi är bra men det finns fortfarande saker som kan förbättras 
med sökresultaten. Resultaten är fortfarande sorterade efter kurskod och om man råkar 
göra ett litet stavfel exempelvis ett mellanslag i kurskoden blir det inga träffar alls. Ett 
förslag är att användaren även ska kunna sortera efter bokstavsordning och att man 
även ska få träffar om man råkar skriva ett litet stavfel.  

 
- Rubriker på vissa länkar - De flesta rubriker på Idenet är relevanta och tydliga men det 

finns vissa saker som man skulle kunna förbättra då det gäller länkarna. Till exempel 
länkarna under rubriken Nyheter i Mitt Idenet borde tydligare visa var de leder. Ett 
förslag är att sortera nyheterna efter de olika kurserna som de tillhör samt visa vilket 
datum som nyheten är publicerad. Vi anser också att vissa länkar kunde göras ett par 
storlekar större. Detta gäller främst länkarna i den högerställda menyn samt länken för 
att logga ur som är mycket liten. Länken för att logga ur kunde också ha en bättre 
placering eftersom den ibland inte syns och måste skrollas fram. 

 
- Inloggning - Många av testpersonerna verkade inte ha någon rutin över inloggningen 

på Idenet. Vi tycker att man borde tydliggöra när man behöver logga in eller inte. Ett 
förslag på lösning av detta är att alla sidor i systemet kräver inloggning. Användaren 
får då en vana att alltid logga in så fort man besöker Idenet.  

 
- E-postlista - Funktionen för att gå med i e-postlista var mycket uppskattad av 

användarna. Men många tyckte att man också borde kunna se vilka e-postlistor man 
gått med i och att en funktion för att gå ur e-postlistorna också borde finnas. Detta 
tycker vi är bra förslag på framtida funktioner som Idenet skulle kunna byggas ut med.  

 
Många av de förslag som vi har på förbättring är förslag som en eller flera av testpersonerna 
nämnt. Detta visar att användarna har åsikter som stämmer överens men teorier och guidelines 
över vad som är användbart. Vi har även bortsett från vissa förbättringsförslag som 
användarna kom med. Exempelvis förslaget att göra pluset och minuset tydligare. Detta tror vi 
inte är nödvändigt om det tydligare beskrivs i introduktionen till den nya versionen. Vi anser 
att pluset och minuset är ett enkelt och bra sätt att visa att man kan lägga till eller ta bort en 
kurs. Har användaren en gång lärt sig det är det lätt att komma ihåg till nästa gång man ska 
använda funktionen. Det viktiga är dock att se till att användaren får reda på hur han/hon ska 
göra. 
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6.3 Slutord 
 
Vi har i denna rapport bara tagit upp ett fåtal av de teorier som finns kring användbarhet på 
webben. Av det material vi tagit del av verkar det som om många av författarnas åsikter är 
gemensamma. De tar i stort sett upp samma saker och på många punkter är det helt överens. 
 
Vi har kommit fram till att användbarheten beror på en mängd olika faktorer. Många av de 
teorier och guidelines vi tagit del av kan vara svåra att tillämpa på många typer av 
webbplatser. Flera av dem kan vara mycket detaljerade och svåra att följa till punkt och 
pricka. Nielsen går till exempel ofta in på små detaljer, detta tycker vi i många fall är onödigt. 
Exempelvis så anser vi att hans regel om att länkarna bör vara 2-4 ord kan vara lite väl 
specificerad. Det viktigaste är att användaren blir på det klara med vart länken leder. Eftersom 
mångfalden på webben är så stor anser vi att man ska passa sig för att dra alla över en kam. Vi 
tror att huvudsaken är att man är på det klara med vilken målgrupp webbplatsen riktar sig till 
och hela tiden har detta i åtanke då man designar webbplatsen. Vi vill därför återigen 
poängtera vikten av användbarhetstester under utvecklingsarbetet.  
 
Som vi nämnt tidigare tror vi att det kan vara svårt att läsa sig till hur man utvecklar en 
användbar webbplats. Att tillämpa många teorier och guidelines garanterar inte ett användbart 
system. Istället tror vi att det i vissa fall kan göra webbplatsen lite tråkig och intetsägande. 
Detta främst eftersom många av författarna exempelvis anser att grafisk design inte ökar 
användbarheten på webbplatsen. Även om detta är sant så tror vi att många företag är mycket 
måna om att deras webbplats ska se bra ut och vara tilltalande för användaren. Att kunna 
balansera användbarhet med tilltalande grafik tror vi därför är en mycket viktig egenskap hos 
webbutvecklarna.  
 
Det är svårt att säga vilka teorier och guidelines som är mest betydelsefulla eftersom de ofta 
går in i varandra. En bra webbplatsstruktur har till exempel ingen större betydelse om inte 
länkarna är tillräckligt beskrivande. Vi tror att kombinationen av en bra struktur, relevanta 
rubriker och att informationen är organiserad på ett logiskt sätt har en avgörande betydelse för 
hur pass användbar en webbplats är. Andra faktorer som enhetlighet och enkelhet är också 
enligt oss av stor vikt. Är sidorna enhetliga blir det lättare för användaren att få en uppfattning 
om webbplatsen som helhet. Detaljer som att länkarna ska vara understrukna kanske då inte 
får så stor betydelse. Om länkarna ser likadana ut på samtliga sidor inom webbplatsen lär sig 
användaren snabbt hur han/hon kan förvänta sig att en länk ska se ut. Då spelar det ingen 
större roll om länken är blå eller grön, understruken eller inte understruken.  
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Bilaga 1— 
Användbarhetstester 

 
Moment för observation 
 
1. Hitta kursen ”Interaktiv www hantering” 

- Hur många laborationer innefattar kursen? 
 
2. Lägg till kursen Agentsystem till ”Mitt Idenet” 
 
3. Lägg till kursen Tillämpad artificiell intelligens till ”Mitt Idenet” 
 
4. Gå tillbaka till startsidan 
 
5. Lägg till kurs DVA008 till ”Mitt Idenet” 
 
6. Ta bort kurserna du lagt till i ”Mitt Idenet” 
 

 
Intervjufrågor 
 
Hur ofta använder du Idenet (ggr/vecka)? 
 
Hur upplevde du den nya versionen då du använde den första gången? (Mitt Idenet, 
inloggning) 
 
Hur upplever du den nu? Är Idenet lätt att använda? 
 
Tycker du att informationen finns på de ställen du förväntat dig att den ska finnas?  
 
Tycker du att rubriker på knappar och länkar är relevanta? 
 
Finns det något som kan förbättras? Vad/varför? 
 
Hur upplevde du moment1? 

-Brukar du använda dig av detta momentet? Varför/Varför inte? 
-Använder du alltid samma tillvägagångssätt?  

 
Hur upplevde du moment 2? 

-Brukar du använda dig av detta momentet? Varför/Varför inte? 
-Använder du alltid samma tillvägagångssätt? 

 
Hur upplevde du moment 4? 
 
 

  



 
 

Bilaga 2— 
Författarnas bakgrund 
 
Jennifer Fleming driver konsultföretaget Square Circle Solutions, som erbjuder tjänster inom 
området användarerfarenhet och informationsdesign. Hon har en examen i information och 
biblioteksvetenskap och har bland annat undervisat i webbdesign. I hennes bok ”Web 
Navigation - Designing the User Interface” ger hon tips och förslag på utformning av 
fungerande navigations strukturer och lösningar på olika navigationsproblem. 
 
Ben Shneiderman är professor i datavetenskap på Universitetet i Maryland. Han anses vara en 
pionjär inom användargränssnittdesign och hans forskning är känd over hela världen.  
Han leder arbetet på universitetets Human-Computer Interaction laboratorium  och har  skrivit 
en rad olika artiklar och böcker om HCI. Boken ”Designing the user interface” är en 
introduktion till gränssnittsdesign där han diskuterar principer för att designa effektiv 
interaktion mellan gränssnittet och användaren.  
 
Jared M. Spool är upphovsmannen till konsultföretaget User Interface Engineering, som 
fokuserat sig på användbarhet och design. Han och hans kolleger har genomfört omfattande 
tester på webbplatser som innehåller mycket information. Detta för att se hur lyckosamma 
användarna varit med att hitta specifik information på webbplatserna. Resultatet visas i boken 
”Web Site Usability”.  
 
Louis Rosenfeld och Peter Morville leder tillsammans företaget Argus Associates som är en 
konsult firma som specialiserat sig på informations arkitektur design. De har designat 
informations arkitekturen för webbplatser och intranät för några av världens största företag 
exempelvis Chrysler Coroporation, AT&T och Barron’s Magazine. De har tillsammans skrivit 
boken ”Information Architecture” som lär ut hur man designar webbplatser och intranät och 
hjälper designers, informations arkitekter och webbmasters som jobba med webbplatser som 
blivit svåra att använda och upprätthålla. 
 
Jakob Nielsen är filosofie doktor med användbarhet på webben som specialitet. Senast var 
han projektledare för Sun Microsystems arbete om användbarhet på webben, han har även 
arbetat på IBM, Bell m fl. Han har skrivit 8 böcker och en mängd forskningsrapporter om 
användbarhetsutveckling, design av användargränssnitt och hypertext. Hans bok ”Designing 
Web Usability” är den första av två som handlar om användbarhet på webben och utmärker 
vad som är en bra webbplats. På hans hemsida useit.com kan man ta del av hans forskning 
och hans omtyckta Alertbox artiklar.  
 
Steve Krug har sedan 1989 arbetat med användbarhetstester och användargränssnitt. Han har 
bland annat arbetat för Apple, Netscape och AOL. Han har sin egna firma ”Advanced 
Common Sense” och just nu arbetar han med att recensera både befintliga och nyutformade 
webbplatser, observera användare och med att hjälpa klienter med gränssnittproblem. Hans 
bok ”Don’t make me think” är resultatet av mer än 10 års erfarenhet av användbarhet på 
webben. Han har förlorat sitt kort tids minne vilket gör att han ser varje webbplats som om det 
vore första gången. Enligt hans kollega är det detta kombinerat med hans förmåga att samla 
ihop praktiska erfarenheter från hur människor använder Internet som gör denna bok så 
värdefull.  
 
Patrick J. Lynch och Sarah Horton har tillsammans skrivit ”Web Style Guide”. Lynch jobbar 
på Center for Advanced Instructional Media vid Yale Univerity School of Medicine där han 

  



 
 

är chef på området  webbdesign och utveckling. Horton är specialist på multimedia 
applikationer vid Dartmouth College. Deras bok är en grundläggande guide för 
webbdesigners och riktar sig till alla som har intresse för att utveckla en webbplats. Vare sig 
om man är ny på området eller duktig på att göra webbsidor har den här boken en massa goda 
råd att ge kring skapandet snygga webbplatser. 
  

  


	Webbanvändbarhet-
	En studie av Idenets gränssnitt mot användaren
	1 Inledning
	1.1 Mål och Syfte
	1.2 Utgångspunkt och Frågeställning
	1.2.1 Avgränsning

	1.3 Metod
	1.3.1 Användbarhetstester
	1.3.2 Egen undersökning av Idenet
	1.3.3 Samtal med projektledare


	2 Bakgrund
	2.1 Definition av användbarhet
	2.1.1 Användbarhet
	2.1.2 Användarvänligt eller användbart
	2.1.3 Användbarhet på Webben

	2.2 Intranät
	”Your intranet and your external website are two different information spaces with two different set of goals, users, and technical constraints.”

	2.3 Vad är Idenet?
	Mitt Idenet


	3  Teoriavsnitt
	3.1 Navigering
	3.1.1 Ta sig runt på webbplatsen
	3.1.2 Länkar
	3.1.3 Feedback och felhantering

	3.2 Informationsarkitektur
	3.2.1 Webbplatsstruktur
	Sekvens
	Rutnät
	Hierarki
	Nätverk (webs)

	3.2.2 Organisering av information
	3.2.3 Rubricering
	3.2.4 Sökning
	3.2.5 Läsbarhet


	4 Resultat
	4.1 Användbarhetstest
	4.1.1 Observation av användare
	4.1.2 Intervju med användare
	Fig. 4.3 Diagram – Hur ofta testpersonerna använder Idenet.


	4.2 Egen undersökning av Idenet
	4.2.1 Navigering
	Ta sig runt
	Länkar
	Feedback och felmeddelande

	4.2.2 Informationsarkitektur
	Webbplatsstruktur
	Fig. 4.5 Idenets webbplatsstruktur.
	Sökning
	Rubricering
	Läsbarhet


	4.3 Samtal med projektledare

	5 Slutsats
	6 Diskussion
	6.1 Reflektion kring användbarhetstesterna
	6.1.1 Tidigare versioner av Idenets påverkan på användaren
	6.1.2 Stress hos testpersonerna
	6.1.3 Att hålla sig i bakgrunden vid observationen

	6.2 Förbättringsförslag
	6.3 Slutord

	Källförteckning
	Böcker
	Artiklar
	Övriga källor
	Bilaga 1—
	Användbarhetstester
	Moment för observation
	Intervjufrågor




