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Abstract 
Today many interactive services are available, for example public web services. It is for the 
user to decide whether to use them or not. This means that the service should be easy and 
comfortable to use or else you loose users or customers. There are several theories and 
guidelines concerning usability on websites. In this essay we have chosen to study those 
theories concerning navigation and information structure and compare these with the website 
of Blekinge Institute of Technology. We have studied the usability of the website, if there is 
anything that could be done better and if the website fulfils the users goals concerning 
navigation and information structure.  
 
To be able to find out the answers to our questions we have made some studies. We have 
made an interview with the info master at Blekinge Institute of Technology, to find out how 
the development of the website was done. In order to find out how the users experience the 
website we have chosen to perform usability tests. The tests were made on ten users. The first 
five users were students who now are studying at the school and the other five users were 
potential students who were not yet studying at the school. The tests consisted of performing 
tasks but also interview questions.  
 
The result of the tests was that the users thought the website had rather high usability. In 
many issues the users agreed with the developer regarding usability on the website. There 
were also issues that they did not agree upon, like the information structure on the start page. 
It was interesting to find out that even though the users found the website easy to use, they 
had a lot of propositions on how to make the website better. The usability tests have helped us 
creating suggestions that will increase the websites usability, which could be useful for the 
developer. 
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Sammanfattning 
Idag finns många interaktiva tjänster, till exempel publika webbtjänster. Dessa tjänster väljer 
användaren själv om han/hon vill använda sig av. Detta betyder att produkten bör vara enkel 
och behaglig att använda, annars tappar man användare och eventuella kunder. Det finns ett 
flertal teorier och guidelines för hur man gör en webbplats användbar. I denna rapport har vi 
valt att behandla de teorier som rör navigering och informationsstruktur och jämför dessa med 
Blekinge Tekniska Högskolas webbplats. Vi har studerat användbarheten på webbplatsen, om 
det finns något som kan förbättras och om webbplatsen uppfyller användarens krav när det 
gäller navigering och informationens struktur. 
 
För att kunna ta reda på vår frågeställning har vi gjort olika studier. Vi har intervjuat 
informationschefen på Blekinge Tekniska Högskola, för att få en bra uppfattning av hur 
skapandet av webbplatsen gick till. För att ta reda på hur webbplatsen upplevs av användaren, 
valde vi att utföra användbarhetstester. Vi testade webbplatsens användbarhet på totalt tio 
användare. Dessa användare bestod av studenter som nu finns på skolan. Men vi hade även 
användare som bestod av eventuellt blivande studenter. Testerna bestod av moment som 
användaren skulle utföra, men även av intervjufrågor. 
 
Vi kom fram till att användarna uppfattade webbplatsen som användbar och i många olika 
frågor samtyckte med utvecklaren av webbplatsen. Det fanns dock frågor där de tyckte olika, 
till exempel gällande informationens placering på startsidan. Det var intressant att se att trots 
att användarna tyckte att webbplatsen var användbar hade de en hel del synpunkter och 
förslag som kan förbättra BTH:s webbplats. Dessa tester har hjälpt oss att ta fram en del 
förbättringsförslag som utvecklaren kan ha nytta utav inför nästa omarbetning av 
webbplatsen.  
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1. Inledning 
Vi har valt att studera området användbarhet, då det är viktigt att tänka på detta när man 
utvecklar webbplatser1. Det är ett ämne som under hela vår studietid på högskolan, har 
intresserat oss. Hur människan agerar gentemot maskinen tror vi kommer att bli allt mer 
betydande i framtiden.  
 
För 10 år sedan fanns inga publika tjänster och i stort sätt inga IT-produkter för privat bruk. 
De IT-produkter som fanns var främst avsedda att nyttjas i en arbetssituation och var skapade 
för just denna. Eftersom en sådan produkt är en del av arbetet, kan arbetaren inte själv välja 
att avstå från att använda den, den måste användas. Traditionellt har användbarhet i denna typ 
av interaktiva produkter ansetts som mindre viktiga, eftersom utövarna inte har något val och 
eftersom de ”lär sig”. Man glömmer ofta bort kostnaderna för inlärning och att dålig 
användbarhet orsakar problem som leder till att man inte når avsedda effekter i verksamheten. 
Att förbise detta är med andra ord alltid en dålig investering. Idag är många interaktiva 
produkter, som till exempel publika webbtjänster sådana att användaren själv avgör om 
hon/han vill nyttja produkten. Det blir då mer tydligt att produkten bör vara enkel och 
behaglig att ta i anspråk, annars tappar man användare och potentiella kunder2.  
 
Dålig användbarhet kan medföra kostnader för att vissa uppgifter tar onödigt lång tid att 
utföra, onödiga fel uppstår, stress, och i förlängningen ohälsa och otrivsel. Ibland används inte 
produkten alls, eller i alltför låg omfattning. Då talar vi inte längre om dåliga investeringar, 
utan om bortkastade pengar3.  
 
Ofta misslyckas utvecklingsprojekt på grund av dålig användbarhet. Detta beror oftast på 
bristen av användarmedverkan och dålig förståelse för de krav de önskar.4 Många företag 
lägger mycket pengar på att utveckla ny teknik, men lägger nästan inte ner något alls på att 
förstå hur användarna nyttjar tekniken. Det vill säga man lägger ner all energi på att få 
tekniken att fungera, för att sedan vara beroende av kundtjänst, telefonsupport och manualer.5 
Istället för att prioritera tekniken ser vi användbarheten som en av de viktigaste faktorerna när 
det gäller utveckling.  
 
Det är inte så vanligt att man går ut och testar sina produkter hos de personer som verkligen 
ska ha med produkten att göra. Man kanske nöjer sig med att testköra den hos 
datoravdelningen på företaget. Utvecklaren tror att om bara de själva och deras kollegor kan 
bruka produkten och tycker den är bra, då kommer andra också tycka det. De föredrar att 
undvika att göra tester eftersom det bygger på antalet timmar för utveckling och för att det 
kostar pengar. Utan tester kan dock inte utvecklaren vara säker på att deras produkt är 
användbar och vad användaren vill ha.6 

                                                 
1 Vi använder en försvenskning av det engelska ordet website, som för oss betyder flera sammanhängande sidor 
på nätet. 
2 Preece J, Sharp H & Rogers Y. (2002) Interaction design – beyond human-computer interaction. New York: 
John Wiley & Sons, Inc. 
3 Ibid. 
4 http://www.usabilitypartners.se/usability/benefitssv.shtml, 2003-02-05 
5 http://www.usabilitypartners.se/news/2002/editorial12sv.shtml, 2003-02-05 
6 Preece J. (1994) Human-Computer Interaction. London: Addison-Wesley Longman, Inc. 
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Det finns en mängd olika tips och guidelines för hur man skapar en användbar applikation, 
och vi har valt att titta närmare på dem som berör informationsstruktur och navigering. Med 
detta menar vi hur informationen på sidan är utformad och hur den är placerat samt hur man 
tar sig fram till den. För att kunna titta närmare på detta har vi valt att undersöka Blekinge 
Tekniska Högskolas (BTH) webbplats, där vi ska ta reda på om informationen är bra 
strukturerad och om webbplatsen är lättnavigerad.  

1.1 Mål/Syfte 
Målet med uppsatsen är att ta fram en rapport som Blekinge Tekniska Högskola kan ha till 
hjälp vid den kommande vidareutvecklingen av webbplatsen. Uppsatsen vänder sig även till 
andra som är intresserade av ämnet och som vill ha råd om hur användbarheten på webben7 
kan förbättras. 
 
Syftet är att ta fram förslag till förbättringar utifrån ett användarperspektiv samt att kartlägga 
om utvecklarens mål stämmer med användarens förväntningar. 

1.2 Problemformulering 
Vi vill ta reda på om webbplatsen uppfyller användarnas behov på ett effektivt och 
tillfredställande sätt och hur användarna upplever webbplatsen, om de kan se något som kan 
förbättra den. Vår frågeställning är då: 
 
Hur användbar är BTH:s webbplats? 

 – Stämmer utvecklarens mål om användbarhet överens med användarens förväntningar? 

 – Vad kan förbättra webbplatsens informationsstruktur och användbarhet? 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att studera informationsstruktur och navigering, vilket innebär att vi inte kommer 
att studera tekniken bakom webbplatsen, men inte heller den grafiska designen. BTH:s 
webbplats består av flera delar men vi har valt att främst studera de som vänder sig till de 
befintliga studenter som finns på skolan, samt på den del som vänder sig till blivande 
studenter. 

1.4 Metod 
För att ta reda på webbplatsens användbarhet valde vi att använda oss av två olika 
undersökningsmetoder, nämligen användartester och intervju med utvecklare om 
applikationen och dess användbarhet. Intervjuerna och testerna var av kvalitativ karaktär, 
eftersom vi ville veta hur användarna av systemet upplever webbplatsen och hur interaktionen 
dem emellan ser ut8.  

1.4.1 Urval och målgrupp 
Eftersom webbplatsen vänder sig till flera olika målgrupper valde vi att göra användartester 
på olika grupper. Dels utfördes tester på redan befintliga studenter och dels på studenter som 
kan tänkas tillkomma. I denna kategori valde vi att blanda lite, utan att fokusera på en speciell 

                                                 
7 Försvenskning av engelskans World Wide Webb, som består av hyperlänkade dokument världen över. 
8 Patel R & Davidsson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
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grupp. Vi vänder oss alltså till samtliga som kan tänkas bli studenter, det vill säga denna 
grupp innehåller enbart personer som aldrig har kommit i kontakt med skolan tidigare men 
som kan tänkas börja. Detta för att få en så bred spridning som möjligt. Anledningen till 
varför vi valde att studera just student delen är för att vi anser att det är den största och 
viktigaste målgruppen på webbplatsen. 

1.4.2 Användbarhetstester 
För att få en användbar webbplats bör man alltid göra användbarhetstester. Dessa påminner 
utvecklaren om att människor tänker på olika sätt och har olika förutsättningar då de använder 
webben. Genom användbarhetstesterna får utvecklaren se systemet ur användarnas 
perspektiv.9 Eftersom vi inte är med under utvecklingsfasen då man oftast gör användartester, 
får vi göra dem nu i efterhand, men detta ser vi inte som någon nackdel. I stället har kanske 
användarna fått lite vana vid att använda systemet, vilket gör att de vet lite bättre om vad som 
är bra och dåligt med systemet. 
 
Användningstest är en kostnadseffektiv teknik för att fånga hur väl en produkt fungerar i en 
konkret användningssituation. Det finns olika sätt att utföra användningstester på. Vi har valt 
att utföra ett strukturerat användningstest vilket betyder att en användare får några konkreta 
uppgifter som ska utföras i en realistisk miljö, det vill säga där användarna har tillgång till 
webbplatsen. Vi ska försöka utföra testerna som långt som det går i användarens vardag, 
vilket anses som det bästa10.  
 
Enligt Ottersten et al, finns det i ett strukturerat användningstest tre till fyra olika roller11: 

1. Användare – är den som har kunskap om tillämpningsområdet. 
2. Handledaren – ansvarar för att användaren känner sig tillfreds och att ställa frågor som 

klargör användarens bild av produkten. 
3. Observatör – har till uppgift att notera vad som händer. Om vittnet saknas kan man ha 

två observatörer. 
4. Vittne – en person som har intresse av utvärderingen, ofta beställaren eller annan 

verksamhetsansvarig. 
 
På grund av begränsning i storlek på gruppen som detta arbete omfattar har vi endast tre 
roller. Vi två författare har turats om att vara handledare och observatör. 
 
För de befintliga studenterna innebar det att observationerna genomfördes i skolan och för de 
tilltänkta studenterna på gymnasieskolan eller i hemmet. Genom att låta användarna utföra 
realistiska uppgifter identifieras eventuella problem som finns hos produkten och hur 
produkten fungerar i praktiken. Framför allt kan möjliga orsaker till problemet fångas12. 
Användaren fick några uppgifter att lösa och vi bad dem att ”tänka högt”, det vill säga 
förklara sina tankar under tiden. Användningstestet upprepades med samma uppgifter med 
fem olika användare i varje test, det vill säga med tio användare sammanlagt. Enligt Nielsen 
finner man 85 % av användbarhetsproblemen i ett användningstest med 5 användare13 Därför 

                                                 
9 Krug S. (2000) Don’t make me think. Indiana: Macmillan. 
10 Ottersten I & Berndtsson J. (2000) Användbarhet i praktiken, Lund: Studentlitteratur. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 www.useit.com ”test with 5 users”, Nielsen, J. 2003-02-07 
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fann vi det fullt tillräckligt att ta med 10 testpersoner, då det inte är säkert att det skulle 
komma fram några nya synpunkter eller åsikter om vi hade testat flera.  

1.4.3 Observationer 
Observationer är användbara när som helst under och efter utveckling av en produkt. Våra 
observationer görs för att se om BTH:s webbplats möter användarens behov. Det var 
meningen att vi skulle ha använt ljudbandspelare under våra observationer för att få med allt 
det testpersonerna sa, men då inte institutionen hade några till studenternas förfogande fick vi 
nöja oss med att föra anteckningar. Eftersom vi har varit två stycken som delat på ansvaret har 
vi kompletterat varandra ganska bra och det gick mycket bättre än vi först trodde. 
 
Det är viktigt att man håller sig i bakgrunden så mycket som möjligt för att undvika avbrott. 
Detta hjälper även användaren att slappna av och glömma bort att han/hon blir observerad14.  

1.4.4 Genomförande 
Våra användartester bestod av observationer och intervjufrågor. Först bad vi användaren leta 
upp en viss information, för att se om den uppfattades som lätt att hitta och vilken väg 
användaren använde. Därefter frågade vi användaren hur han/hon upplevde just detta moment. 
Detta upprepades, eftersom vi gav varje användare fem olika uppgifter. Efter detta ställde vi 
några frågor till användaren om hur han upplevde webbplatsen, till exempel om den var 
trevlig, lättförståelig och lättnavigerad. Slutligen bad vi användaren fundera på om han kan se 
något som skulle kunna förbättras på webbplatsen.  
 
Samtliga intervjuer var semistrukturerad, det vill säga halvstrukturerade. Det innebär att en 
del frågor och deras ordning är bestämda på förhand men att ordningen kan ändras och frågor 
kan tillkomma eller försvinna. Det viktiga är att intervjun täcker informationsbehovet. 
Intervjuerna är fria eller öppna, det vill säga informationsorienterade och personorienterade då 
respondenten stimuleras till att utveckla sina egna frågor och tankar då det inte existerar några 
svarsalternativ.15 Användningstest innefattar inte alltid att formulera åtgärdsförslag, men alltid 
att tydligt formulera vilka problem som uppstod och orsakerna till detta16. Det är detta som vi 
lägger tonvikten på. 

1.4.5 Intervju med utvecklare 
För att få reda på tillvägagångssätt och tankar när man utvecklade systemet har vi tagit 
kontakt med informationschef Lennarth Förberg på Blekinge Tekniska Högskola. Intervjun 
med honom var semistrukturerad eftersom vi hade förberett vissa frågor, men vi ställde även 
andra frågor om vi kom på några efter hand. Meningen var att vi skulle använda oss av en 
ljudbandspelare och spela in hela intervjun, för att inte missa något vilket man lätt kan göra 
om man skriver samtidigt som man intervjuar. Problem uppstod igen då det inte fanns några 
till vårt förfogande. Därför har vi fått nöja oss med de anteckningar vi gjort. Resultatet från 
denna intervju använde vi till att få en bakgrundsuppfattning av webbplatsen. Den kom även 
att hjälpa oss när vi förberedde våra användbarhetstester, då vi fick reda på vad vi skulle 
studera närmare.  

                                                 
14 Patel et al. (1994) 
15 Lundahl U & Skärvad P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund: 
Studentlitteratur. 
16 Ottersten et al. (2000) 
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2. Bakgrund 

2.1 HCI  
Vad som egentligen benämns som användare av ett system har starkt inflytande på hur 
systemet kommer att designas. Olika grupper har gjort olika tolkningar av begreppet genom 
åren. Begreppet användare har förstorats och berikats under åren men fortfarande har vi svårt 
att se den mänskliga delen i bilden. Mycket har hänt med hänsyn till gränssnitt mellan 
människor och informationsteknologi och det är detta som Human computer interaction (HCI) 
fokuserar på.17. 
 
Donald Norman18 identifierar två principer som hjälper till att försäkra en bra HCI: visability 
och affordance. Detta betyder att artefakter måste ha synliga kontroller, med bra överblick 
över deras effekter och deras design ska också föreslå, det vill säga erbjuda, dess 
funktionalitet. De behöver även tänka på interaktionen som pågår mellan användaren och 
datorsystemet. HCI utvecklades under 1980-talet med fokus på att försöka beskriva mer än 
bara designen av interfacet, det vill säga interaktionen mellan användare och dator19. 
 
HCI handlar alltså om att designa datorsystem som hjälper människor att utföra aktiviteter på 
ett givande och säkert sätt. Terry Winograd menar att fastän framsteg i teknologin ökar till 
framsteg inom området, måste teknologin vara användbar samtidigt som funktionell. För att 
kunna dra fördel av teknologin20, 

 måste du alltid ha ett öga öppet för frågan: vad kan teknologin göra?..  
 och ett öga öppen för frågan: vad gör människorna och hur hänger  
 det ihop? Vad gör de med det?21 

2.2 Användbarhet 
Ett nyckelord inom HCI är användbarhet. Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller 
ett system är att använda. Den internationella standarden, ISO 9241-11, definierar det som22: 

 Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan få en produkt  
 att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren  
 tillfredsställande sätt. 
 
Ändamålsenlighet får man genom att svar på frågan; kan användaren uppnå det de behöver 
genom att använda produkten? Effektivitet uppnås genom att veta vilken som är 
resursåtgången. Tillfredställelse erhålls genom att ta reda på vad de tycker om sin interaktion 
med produkten. ISO-definitionen gör klart att man måste anpassa lösningen till målgrupperna, 
användningssituationen och målgruppernas förväntade nytta23. 
 

                                                 
17 Kuutti K. (2001) From sources of errors to active actors – and beyond. University of Oulu: Department of 
Information Processing Science. 
18 I Preece, et al. (1994) 
19 Ibid. 
20 I Preece, et al, sid 53 (1994) 
21 Fritt översatt från engelskan av författarna själva. 
22 http://www.usabilitypartners.se/usability/whatsv.shtml, 2003-02-05 
23 Ottersten, et al. (2000) 
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Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har hög 
användbarhet om den uppfyller beställarens och målgruppens syften. Användbarheten visar 
sig i samspelet mellan produkten och dess användare och över en tidsperiod, det vill säga 
användbarhet är en egenskap som uppstår i produktens användning24.  
 
För att få en användbar produkt måste man enligt Ottersten, el al utforma produkten med 
hänsyn till25: 

1) Det mänskliga systemet, det vill säga de egenskaper som bärs av individerna som 
använder produkten. Dessa egenskaper är indelade i två grupper: generella egenskaper 
(gemensamma mönster för hur människor ser, uppfattar och minns information) och 
specifika egenskaper hos målgruppen (exempelvis värderingar, förväntningar eller 
kunskaper). 

2) Det sammanhang där produkten ska användas. Det finns fyra olika aspekter på 
sammanhang: fysiskt (exempelvis dålig belysning), psykiskt (exempelvis stress), 
socialt (exempelvis kompisrelationer) och organisatoriskt (exempelvis huvudkontor 
och avdelningar). 

3) Den nytta som produkten förväntas ge. Produkten ska bidra med nytta för den som 
tillhandahåller produkten och för den som använder produkten. 

 
Användbarhetsbegreppet har historiskt utvecklats från att enbart fokusera på det mänskliga 
systemet, till att se produkten och dess användning i ett sammanhang. En stor brist är dock att 
de flesta modeller och metoder behandlar kopplingen mellan den förväntade nyttan och 
produktens utformning ytligt eller inte alls. En produkt som inte uppfyller den förväntade 
nyttan kan inte anses vara en produkt med hög användbarhet även om produkten är väl 
anpassad till det mänskliga systemet och sammanhanget.26 
 
Användbarhet är inte något enkelt objektivt observerbar produktegenskap utan något som 
uppstår i produktens användning. Ett begrepp som används är ”quality-in-use” eller 
användningskvalitet där fokus sätts på användningen av produkten, istället för på själva 
produkten i sig. Begreppet användningskvalitet beskriver hur väl en produkt fungerar i en 
användningssituation. Ett annat viktigt begrepp är användningsgrad, som beskriver i vilken 
omfattning produkten faktiskt används av de målgrupper som definieras som framtida 
användare. Användningsgraden är beroende av användaren kunskaper, förståelse och 
motivation att använda produkten, därför innefattas det vanligtvis inte i begreppet 
användbarhet.27 

2.3 Internet 
Den värld vi lever i förändras oavbrutet. De mer omvälvande förändringarna beskrivs ofta i 
efterhand som en revolution. Idag har vi gått in i en ny tid, som många kallar 
informationsåldern. Internet har gjort en tydlig ingång i våra liv och trots att Internet funnits 
sedan slutet av 60-talet är det först nu på senare åt som ”boomen” kommit. Internet har alltså 
fått en seg start men så brukar det vara med nymodigheter. Dessutom var det först 1993 som 
företag fick börja sälja Internet-anslutningar till privatpersoner. Med en Internet-anslutning 

                                                 
24 Ottersten, et al. (2000) 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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kan datorn kommunicera med andra datorer, och användaren med andra användare, runt hela 
jorden28. 

2.3.1 Historik 
I slutet av 60-talet sponsrade amerikanska Advanced Research Project Agency (ARPA) of the 
department of defence utvecklingen av ARPAnet som till en början var tänkt som ett stabilt 
kommunikationssystem mellan regeringsorgan, militär och försvarsindustri om det skulle bli 
krig. På 70-talet fick det sitt namn Internet och universitet och akademiska institutioner 
började ansluta sig. Härmed ändrades användningsområdet och användes även för forskning 
och utbyte av information. 
 
För att olika nätverk och datorer ska kunna prata och förstå varandra krävs det att de använder 
samma språk. Detta kallas för protokoll. 1972 introducerades protokollet Telnet vilket 
underlättade när man ville koppla upp sig mot andra datorer. 1973 kom nästa protokoll, File 
transfer protocol som underlättade vid överföring av information mellan datorer. I slutet av 
70-talet började användningen av protokollsviten TCP/IP som idag ligger grund för hela 
Internet. Under den här tiden växte Internet hela tiden. Fler och fler universitet och 
organisationer anslöt sig. I mitten av 80-talet hade Internet blivit så stort att den militära delen 
av nätet bröt sig ut och bildade ett eget nät29. 
 
Runt 1990 kom Internets verkligen genombrott när Tim Berners-Lee utvecklade ett enkelt sätt 
att navigera på nätet via klickbara länkar. I och med det var World Wide Web fött och 
Internet började bli användbart för en bredare allmänhet, vilket förut inte hade varit fallet. 
1994 kom första versionen av Netscape Navigator, som används för att navigera på webben 
och sedan har det bara rullat på i en allt snabbare takt med allt fler användare30. 

2.4 BTH:s webbplats 
För cirka 6 år sedan började man utforma webbplatsen på BTH. I december –99 började ett 
arbete med att bygga om den. Den nya versionen blev klar hösten 2000. Sedan dess är 
layouten densamma men sidorna och dess innehåll ändras med tiden. Den tredje versionen ska 
snart börja utvecklas och beräknas vara klar till hösten 2003.  
 
Det är olika människor som ansvarar för olika sidor på BTH:s webbplats. Lennart Förberg, 
informationsansvarig på BTH som vi intervjuade, ansvarar för ett tio tal sidor till exempel 
startsidan. Det är tydligt utpekat vem som ansvarar för vad genom att man skriver ut namnet 
på dessa längst ner på webbsidan31. Han påpekar dock att på grund av detta är det inte alltid 
informationen hamnar på det ställe som verkar mest naturligt för användaren. 

2.4.1 Målgrupp 
Målgruppen för webbplatsen är olika beroende på vilken tid på året det är. Vid tidpunkten för 
genomförandet av intervjun, februari/mars, är webbplatsen inne i ett ”rekryterings mode” då 
den är inställd på de personer som kan tänkas söka till skolan. Webbplatsen uppdateras under 
dessa tillfällen hela tiden för att användarna ska kunna ta del av det senaste som händer på 

                                                 
28 Ek J & Wetterstöm A. (1999) Lättpocket – Intern. Sundbyberg: Pagina Förslags AB, 4:e upplagan. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Med webbsida menar vi en specifik sida i webbplatsens struktur. 
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BTH. Andra målgrupper som webbplatsen har är befintliga användare, personal, press, andra 
myndigheter och företag. Internationella och nationella forskare använder också webbplatsen. 
Förberg berättar att webbplatsen har blivit den viktigaste informationskanalen där bara 
utbildningskatalogen är större. Han menade att hela allmänheten är en målgrupp för BTH:s 
webbplats.  
 
Webbplatsen fyller olika funktioner för de olika målgrupperna. Som grund ska webbplatsen 
användas som ett skyltfönster mot omvärlden och visa vad BTH gör och är för något. 
Information ska kunna hittas lätt. Man har kostat på sökfunktionen mycket för att tillgodose 
med det bästa materialet. Få använder den dock. 

2.4.2 Utvecklingshistorik 
När Förberg började som informationschef i december –99 började en ny fas av omarbetning 
med webbplatsen. Vid utformandet av den nya webbplatsen utgick man från den gamla och 
byggde sedan visare på den. Den nya versionen blev klar hösten 2000 och Förberg berättar att 
webbplatsen växer med nya sidor varje dag. Layouten är sedan dess densamma men att 
sidorna och dess innehåll ändras med tiden. Skillnaden mellan den första och den andra 
versionen är mycket stora. Den första versionen fanns i ungefär 3-4 år. I och med den andra 
versionen och nya tankar, teknik och idéer ökade möjligheterna för utvecklingen av 
webbplatsen. Man har till exempel följt kriterier för att webbplatsen ska fungera för 
synskadade, vilket innebär att exempelvis vit bakgrund har använts. Förberg menade att detta 
gjorde webbwebbplatsen lite tråkig, men med tanke på varför man har valt att utforma den så, 
är det acceptabelt. Klar och synlig text och inte lägga text i bilder är de guidelines man följer 
på skolan. Förberg menar att frihet för utformning av webbplats är viktigt så länge man håller 
sig inom ramen för vad som är rimligt. Själva har de regler för att det ska vara lätt att läsa, 
inte konstlat om man inte ska visa något speciellt. Det ska vara ett vanligt typsnitt, Arial 
används mest. En bild ska som regel inte vara större än 20-35 k. Man ska inte lägga text i 
bilder. En annan regel är att man ska underhålla menysystemet. 
 
Utvecklingen av webbplatsen (från dess att Förberg tog över) började i liten skala. Förberg 
tillsatte ett 20 tal personer, representanter för varje enhet/institution. Han ville försöka tänka 
strukturerat och ville hålla det så långt som möjligt ifrån datorenheten. Detta för att få 
personer med så lite tekniska infallsvinkel som möjligt. Förberg ställde kravet att personerna 
skulle ha intresse för området, kunskap och de ansvariga på institutionens mandat och 
förtroende. Tillsammans gick de sedan igenom vilka behov som fanns. Det togs fram förslag 
som man valde ut ett av. Sedan upplöstes gruppen och representanterna arbetade vidare med 
sina egna sidor var för sig. Gränssnittet har uppkommit genom resonemang som växte fram 
till grafiska förslag. Besluten om hur gränssnittet ska se ut har tagits av Förberg efter 
diskussion i gruppen. Då gruppen inte har varit överens har den tyngsta biten legat på 
Förberg.  

2.4.3 Utformning av webbplatsen 
BTH:s webbplats är uppbyggd som en webbstruktur, det vill säga information kan hittas på 
flera olika sätt. Förberg menar att toppstrukturen ska vara funktionell. En policy man går efter 
är att allt ska vara så länkat som möjligt.  
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En liten del av webbplatsen är fast (1). Det är huvudmenyn, som består av ”Välkommen” – 
övergripande om BTH, ”Utbildning” – de utbildningar som erbjuds på skolan, ”Student” – 
information för befintliga studenter, ”Näringsliv/Samhälle” – protokoll med mera och 
”Bibliotek” – skolbibliotekets egna webbplats. Länkarna till vänster på startsidan (2) kan 
ansvarig redigera men inte ändra utseendet på. Endast den ram som ligger i mitten kan 
ansvarig direkt gå in och ändra med hjälp av html kod (3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4.3 – Startsida (Källa: www.bth.se) 
Webbplatsens startsida fungerar som en ”säljyta”. 

Här finns de senaste nyheterna på BTH och här  
specificeras vad som händer på skolan. 

2.4.4 Vidare utveckling 
Under skrivandets stund har den nya versionen börjat utvecklas och beräknas vara klar till 
hösten 2003. Anledningen till varför man valt att omarbeta webbplatsen är bland annat för att 
informationen hamnar på ologiska platser som det är idag och mycket anses vara 
ostrukturerat. Därför behöver de tekniska bitarna ändras, vilket inte var huvudsyftet med förra 
versionen. Idag lägger man informationen där man har ansvar och i stället länkar man sidorna. 
Man ska kunna lägga information där den ska vara. Den nuvarande versionen är ganska 
omodern. Under fliken internt måste man till exempel ha lösenord för att komma vidare. Detta 
menar Förberg är onödigt eftersom det finns saker där som inte behöver vara 
lösenordsskyddat. Förberg berättar dock att få personer har haft synpunkter om själva 
innehållet på webbplatsen.  

1 

2. 

3. 
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Man ska satsa mer på bilder för att väcka känslor hos användaren och man ska kunna använda 
webbplatsen till flera olika saker, som bland annat beställa material och skicka vykort och så 
vidare. Allt för att nå en så bred publik som möjligt. Förberg berättar att många klagar på att 
BTH är en IT-högskola och att de därför måste följa med i samma takt som tekniken och 
kunna använda det senaste. Han menar dock att webbplatsen är till för alla och att möjligheten 
ska finnas att besöka webbplatsen med en enklare webbläsare. Forskare inom BTH har pekat 
på att den engelska delen av webbplatsen är dålig. Förberg berättar att de fram till nu inte har 
haft resurser för att klara av den. Vid andra tester har webbplatsen hamnat bra i rankning, 
bland annat hos synskadade och studentföreningar. Förberg berättar dock att de aldrig gjort 
användartester på webbplatsen, därför kan vårt arbete ligga till grund för den nya versionen. 
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3 Riktlinjer, principer och mål med användbarhet 

3.1 Användbarhetsmål och mål för användarupplevelse 

3.1.1 Användbarhetsmål (usability goals32) 
Användbarhet används mest för att ta reda på om interaktiva produkter är lätta att använda, 
effektiva och roliga ur användarens synvinkel. Det gäller att användaren har möjlighet att 
använda sin produkt på ett tillfredställande sätt under sin vardag. Mer specifikt brukar 
användbarhet delas upp i följande mål:33 

•  Effektiv att använda (effektivitet) – hur bra ett system är på det den är gjord för att göra. 

•  Lätt att använda (enkelhet) – sättet som systemet hjälper användaren att göra sin uppgift. 

•  Säker att använda (säkerhet) – handlar om att skydda användaren från farliga händelser 
och oönskade situationer. För det första syftar det till de externa händelserna där människor 
arbetar. För det andra syftar det till att hjälpa användarna från det onödiga att utöva fel 
handling av misstag (till exempel varningsrutor vid borttagning av data). Slutligen syftar det 
till den rädsla användaren kan ha mot konsekvenserna av att göra fel och hur detta påverkar 
deras beteende.  

•  Vara till nytta (nyttighet) – vilken grad systemet förser med den rätta funktionaliteten som 
göra att användaren kan göra det han vill eller behöver göra.  

•  Enkel att lära sig (inlärningsförmåga) – handlar om hur lätt ett system är att lära sig. 
Människor vill börja använda systemet så fort som möjligt utan alltför stor ansträngning om 
det inte handlar om system som innehåller fler funktionaliteter.  

•  Enkel att komma ihåg hur den användes (minne) – hur lätt man kommer ihåg hur systemet 
används när man en gång har lärt sig det. Detta är speciellt viktigt när systemet används lite 
då och då.  
 
Dessa mål är relevanta för företag och organisationer som introducerar eller uppdaterar 
applikationer som exekveras.  

3.1.2 Mål för användarupplevelse (user experience goals34) 
I och med att teknologin erbjuder ökade möjligheter för stöd till människor är det dags att 
överväga ytterligare mål. Samtidigt som man ska fokusera på att öka effektiviteten och 
produktiviteten, ska interaktiv design även skapa system som bland annat är tillfredställande, 
roligt, underhållande, hjälpfullt, motiverande och känslomässigt uppfyllande. Dessa mål berör 
användarens upplevelser, med vilket menas hur interaktionen med systemet uppfattas av 
användaren, alltså hur användarna ser systemet utifrån deras egna perspektiv. Dessa är inte 
lika klara som usability goals35.  

                                                 
32 Vi väljer att i fortsättningen använda oss av den engelska termen i arbetet då den betydelsen är mer precis. 
33 Preece, et al. (2002) 
34 Vi väljer att i fortsättningen använda oss av den engelska termen i arbetet då den betydelsen är mer precis. 
35 Preece, et al. (2002) 
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Det är vikigt att man förstår och hittar balansen mellan usability- och user experience goals. 
Detta gör att utvecklarna kan upptänka möjligheterna med att ta fram olika kombinationer av 
dem för att uppfylla olika användares behov36.  

3.2 Navigering 
För att lätt kunna navigera sig runt på webben bör användaren enkelt kunna ta reda på tre 
saker, nämligen: 
 

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

 
Den kanske viktigaste frågan är: ”Var är jag?”, eftersom användaren inte kan förstå 
webbplatsens struktur om han inte vet var i strukturen han befinner sig. För att veta var man 
är bör man få kunskap om var på webben man befinner sig och var i webbplatsens struktur 
man befinner sig. För att användaren ska få veta detta bör man ha en logotype på sin 
webbplats, så att användaren vet var på webben han befinner sig. Det är viktigt att denna 
logotype finns med på alla sidor i den egna strukturen och alltid är placerad på samma ställe, 
helst uppe i vänsterhörnet. Logotypen bör vara klickbar så att man genom att klicka på den 
kommer till startsidan.  
 
För att visa var i den egna sidstrukturen användaren befinner sig bör man visa delar av 
webbplatsens struktur och utmärka den plats där användaren befinner sig just nu. Man bör 
också ha en huvudrubrik på varje sida37, så att användaren kan lägga till webbplatsen som ett 
”bokmärke” och ändå förstå vad just den webbplatsen handlar om.38 För att ytterligare visa att 
sidorna tillhör en och samma webbplats kan man använda samma bakgrundsfärg och samma 
typsnitt på texten på alla sidorna. Dessutom bör rubrikerna vara enhetliga, det vill säga en 
rubrik med en viss storlek bör ha samma ”värde” på alla sidorna.39 När användaren tar sig från 
webbsida till webbsida ska de alltid känna att de är på samma webbplats. Det är okej att göra 
små förändringar men dessa ska inte vara för stora. Se till att användarna känner sig 
välkomna, se till deras behov och se till att de får det de söker.40 
 
För att ta reda på frågan: ”Var har jag varit?” kan användaren använda Bakåt-knappen som tar 
användaren tillbaka till den plats där han nyss var. Oftast kan man också se på länkarna som 
ändrar färg om man redan har klickat på den en gång. Man bör inte ändra standardfärgen på 
länkarna, eftersom det oftast leder till att användaren blir förvirrad. När man vet att man redan 
har använt en länk hjälper det användaren att förstå var i strukturen han befinner sig och det 
hindrar honom från att besöka samma plats om och om igen.41 
 

                                                 
36 Preece, et al. (2002) 
37 Sida är en förkortning av webbsida. 
38 Nielsen J. (2000) Designing Web Usability. Indianapolis: New Riders Press. 
39 Hedman A & Palmcrantz S. (1997) Grafisk design på Internet. Upplands-Väsby: Pagina Förlags AB. 
40 Gray D. (1999) Looking good on the web. Scottsdale: The Coriolis Group, LLC. 
41 Nielsen. (2000) 
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De synliga knapparna och länkarna på webbplatsen besvarar frågan: ”Vart kan jag gå?” Om 
användaren har lyckats få en uppfattning av strukturen bör han nu också förstå att det finns 
sidor som först är osynliga som han även kan besöka. Det är därför viktigt att ha en god 
struktur, eftersom man inte kan visa alla möjliga destinationer på alla sidor.42 

3.2.1 Länkar 
Det finns huvudsakligen tre olika sorters länkar som kan användas på en webbplats. 
Embedded links är traditionellt understrukna och visar att här under finns mer information om 
just detta område. Dessa finns oftast i en löpande text. Det finns också Structural links som 
pekar på andra nivåer i sidstrukturen. Det är viktigt att dessa länkar presenteras enhetligt på 
alla sidor så att användaren förstår vart i strukturen han kan navigera sig. Det är bäst att döpa 
länken till den exakta destinationen som den pekar på och inte bara döpa den till ”bakåt” eller 
”ett steg upp”. Det är i stället bättre att döpa den till exempelvis ”Produkter” eller ”Beställa”. 
Den sista typen av länkar kallas Associative links som vill visa användaren att under denna 
länk finns en webbsida med liknande eller relaterad information som den som finns på denna 
sida. 
 
Det är oftast bäst att ha länkarna understrukna och blå när man inte har besökt dem. Men när 
man har besökt dem eller klickat på dem ska de vara lila eller röda. Användaren har lärt sig 
detta genom att besöka olika webbsidor och det förvirrar bara om man till exempel har 
understruken text som det inte går att klicka på. Man ska vara försiktig med annan layout på 
länkarna än denna standard, eftersom länkarna inte då exempelvis blir lila när man har klickat 
på dem.43 

3.2.2 Sökning 
Mer än hälften av alla användare är sökdominanta, en femtedel är länkdominanta och resten 
har ett blandat beteende. De sökdominanta användarna går oftast först till sök-knappen. De 
surfar inte gärna omkring på webbplatsen utan är fokuserade på att ta reda på en specifik 
uppgift så snabbt som möjligt. De länkdominanta användarna föredrar att klicka sig fram 
genom länkar. Även när de vill hitta specifik information använder de sig utan länkarna på 
webbplatsen. Det är bara när de känner sig helt vilse i strukturen som de använder sök-
knappen. De användare som har ett blandat beteende använder både sök-knappen och 
länkarna, beroende på vad de finner lämpligast i en viss situation.44 
 
För att undvika att användare enbart använder sök-knappen är det viktigt att ha en bra 
struktur. Det måste framgå var varje specifik sida har sin plats i strukturen. Detta är förstås 
även viktigt för de användare som inte använder sökfunktionen särskilt ofta. Sök-knappen bör 
vara lättåtkomlig från varje sida i site-strukturen. De användare som provar med att klicka sig 
fram men ändå inte hittar informationen de söker behöver ha tillgång till sökfunktionen där de 
befinner sig just då. Många webbsidor erbjuder användaren en sökfunktion där användaren 
kan bestämma om han vill söka bara på den här webbplatsen eller över hela Internet. Det 
senare är inte bra eftersom det bara fyller upp interfacet med onödiga saker. De flesta 
användare vet var de kan hitta olika sökmotorer på Internet.45 

                                                 
42 Nielsen.(2000) 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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När resultatet av sökningen ska visas ska de träffar som är mest relevanta visas överst. 
Resultatlistan bör inte visa dubbletter av träffar eftersom detta kan förvirra användaren, när 
användaren klickar på olika träffar och kommer fram till samma information. Detta är vanligt 
förekommande när träffarna representeras som URLs. Till exempel http://www.foo.com/bar 
och http://www.foo.com/bar/index.html som säkerligen visar samma sida.46 

3.3 Informationsstruktur 
Det är viktigt att lyfta fram webbplatsens struktur för användaren då den är väldigt viktig och 
har stor inverkan på användarens erfarenheter och upplevelse. Det bästa är förstås om den är 
så tydlig att den inte behövs kommenteras överhuvudtaget. För att underlätta navigeringen 
och informationssökningen för användaren kan man lyfta fram strukturen genom att skapa en 
innehållsförteckning, vilket kan skapa en bättre uppfattning om sidans omfång. Ett annat 
alternativ är att göra en karta över webbplatsens omfång, vilket ger en snabb förståelse över 
hur den är uppbyggd.47 
 
Traditionellt sätt har vi fått lära oss att förlita oss relativt mycket på vår förmåga att jobba med 
väl uttänkta strukturer. Hur man än väljer att forma sin webbplats är det viktigt att besökaren 
inte tycker det är svårt eller rent av omöjligt att navigera. Besökaren bör omedelbart mer eller 
mindre omedvetet känna sig som hemma, på så vis att uppbyggnaden av webbplatsen är av en 
typ som besökaren är bekant med sedan tidigare. Det finns i princip tre sådana vanligt 
förekommande grundstrukturer som tillämpas på webben.48 

                                                 
46 Nielsen. (2000) 
47 Hedman, et al. (1997) 
48 Hedman A. (1998) Handbok för webbansvariga. Sundbyberg: Pagina Förlags AB. 
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3.3.1 Hierarkisk struktur 
Detta är den vanligaste strukturen på webben. Informationshierarkier det bästa sättet att 
organisera komplex information. Eftersom webbplatser ofta är organiserade utifrån en 
startsida, som övriga sidor är relaterade till, är den hierarkiska strukturen speciellt bra för 
organisering av en webbplats49. Hur många nivåer som kan läggas upp beror naturligtvis 
mycket på vad man vill presentera, men i allmänhet bör man hålla sig till tre, fyra nivåer, 
eftersom en alltför djup struktur kan kännas för oöverskådlig.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.1 Webbplatsstruktur – Hierarkisk (Källa: egen) 
 

3.3.2 Seriestruktur 
I denna typ av struktur ligger webbsidorna efter varandra på en lång rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Webbplatsstruktur – sekvens (Källa:egen) 
 

                                                 
49 Lynch P & Horton S. (1999) Web Style Guide. Yale University:Yale University Center for Advanced 
Instructional Media 
50 Hedman. (1998) 

Start Slut 
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Att placera sidorna i en följd efter varandra, i en sekvens, är det enklaste sättet att organisera 
information på. Denna struktur ger inte mycket frihet för navigering och presentationen utan 
är tänkt att gås igenom från början till slut likt sidorna i en bok. Den kan vara bra då det är 
önskvärt att styra besökarens läsande och varseblivning. På webben används seriestruktur för 
bland annat produktkataloger och utbildning.51  

3.3.3 Webbstruktur 
Webbstrukturen ger möjlighet för användaren att vandra runt i alla riktningar, inte bara upp 
och ner som i den hierarkiska strukturen eller fram och tillbaka som i den seriella strukturen. 
Den här typen av struktur är lätt att tappa bort sig i om den inte används på rätt sätt.52 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.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 Webbplatsstruktur – Webb (Källa:egen) 
 
 

                                                 
51 Hedman. (1998) 
52 Ibid. 
53 Lynch et al. (1999) 
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av de undersökningar som vi har beskrivit i 
Metodavsnittet. Undersökningarna består av två användbarhetstester dels på blivande 
studenter och dels på befintliga studenter. Frågorna och momenten skiljer sig mellan de olika 
testgrupperna eftersom de har olika erfarenheter av webbplatsen och för att de använder sig av 
olika delar. Varje moment följs dessutom av en fråga om momentet uppfattades som lätt att 
utföra. Efter att de har utfört alla momenten följer en intervju där användaren besvarar 
ytterligare frågor angående webbplatsen. Vi har här nedan sammanställt det material vi har 
samlat in från undersökningarna. Testpersonerna är både män och kvinnor men vi använder 
ordet han som ett samlingsnamn för att inte tydligt markera vilka som är män och kvinnor. 

4.1 Användbarhetstest på blivande studenter 

4.1.1 Observation 
I det första momentet ska testpersonerna ta reda på vilken tid Öppet hus startar den 2 april. 
Det visar sig att alla testpersonerna i stort sätt navigerar på samma sätt för att hitta 
informationen. Alla utom en, klickar på länken ”Öppet hus” som finns i mitten på startsidan. 
En kommentar på denna övning var att man efter att ha klickat ute i högermarginalen, ska 
komma direkt till den aktuella webbsidan, inte vara tvungen att klicka på ytterligare en länk. 
Annars upplevde alla testpersonerna detta som ett lätt moment där informationen var tydlig 
och man såg klart vart man skulle klicka.  
 
Moment 2 upplevde testpersonerna som lite svårare, då vi bad dem att leta upp en karta över 
Soft Center i Ronneby. Samtliga testpersoner börjar med att trycka på Bakåt-knappen för att 
komma tillbaka till startsidan. Några av testpersonerna upptäcker att det finns två länkar som 
heter likadant men som inte tar dem till samma sida. De är av den uppfattningen att två länkar 
som heter ”Soft Center” ska leda fram till samma information. Därför borde man döpa om den 
ena länken till, till exempel, ”Karta Soft Center”. Flera av testpersonerna sa att de egentligen 
inte var säkra på att kartan skulle finnas under ”Campusområden”, eftersom de inte var säkra 
på vad Campus betydde. Endast ett fåtal av testpersonerna upplever detta moment som enkelt 
men tycker samtidigt att informationen finns där de förväntar sig att den skulle finnas.  
 

 
 

Bild 4.1 – Karta över Soft Center (Källa:www.bth.se) 
Kartan över Soft Center är svår att hitta tycker 

testpersonerna. Någon föreslår att döpa om 
länken till ”Karta över Soft Center” 
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Moment 3 gick ut på att leta upp de kurser som finns att välja på under HT 03. Testpersonerna 
använder sig av olika vägar för att hitta informationen och de flesta uppfattar detta som ett lätt 
moment där informationen är logiskt placerad. En av testpersonerna påpekar dock att han inte 
tycker att rubriken ”100 sidor framtid i BTH:s katalog” är en tillräckligt tydlig rubrik, för att 
hitta kursutbudet. En intressant reflektion är att en av testpersonerna väljer den länk som han 
har lättast att se, men det visar sig sen att den inte innehåller den ”bästa” informationen. Här 
kan man alltså se tendenser till att man väljer det som man ser och går inte igenom alla 
mindre länkar. 
 
I Moment 4 bad vi testpersonerna att ta sig tillbaka till startsidan. Endast en av testpersonerna 
trycker på knappen ”Hem” uppe till höger medan alla de andra använder Bakåt-knappen. Det 
var dock inte alla som hittade Hem-knappen. 
 
I moment 5 skulle testpersonerna använda webbplatsens sökfunktion och ta fram 
utbildningskatalogen. Tre av fem testpersoner hittar Sök-knappen med en gång, medan de 
andra får leta en stund. Reflektioner som yttrades var att de flesta webbplatser brukar ha Sök-
knappen längst ner till vänster, vilket en av testpersonerna tycker vore bättre. Det som finns 
längst upp i högerhörnet brukar oftast vara reklam, vilket gör att man inte alltid tittar där så 
noga. Samtliga skriver in ”utbildningskatalogen” i sökfältet och trycker sedan ”Sök”. Alla 
utom en har svårt att hitta den länk som har den senaste dateringen.  

4.1.2 Intervju 
Först frågade vi tespersonerna om vad deras första intryck av webbplatsen var. Svaren var 
olika. Någon tycker att den liknar en nyhetssida, en annan säger att den ser proffsig och 
ungdomlig ut. De flesta av testpersonerna tycker dock att webbplatsen är tråkig och färglös. 
Dessutom har de den uppfattningen att den innehåller väldigt mycket text, vilket gör att man 
känner sig vilsen och inte riktigt vet vad man ska titta på. Vädret uppfattas som onödig att ha 
med eftersom det gör att det blir för mycket information på sidan. Intressant är dock att en av 
testpersonerna säger att alla denna information gör att man får intrycket av att man kan hitta 
det mesta på startsidan. Han tillägger dock att han föredrar ett par större rubriker som han kan 
gå in under utan att behöva gå igenom alla länkar. 
 
Vi frågade sedan om de tycker att webbplatsen är lätt att använda. De flesta svarade ja på 
denna fråga. Vissa moment var svårare än andra men webbplatsen uppfattades som tydlig och 
någon sa att oftast har man bara behövt två klick för att komma fram till rätt informationen. 
Då momenten uppfattades som lätta att hitta, uppfattades även webbplatsen som lättanvänd.  
 
På nästa fråga om testpersonerna tycker att informationen finns där de förväntar sig, svarade 
de flesta ja. En av testpersonerna tycker dock inte att rubriken ”100 sidor framtid i BTH:s 
katalog” förklarar särskilt bra att här under finns alla skolans kurser. Till skillnad från 
kommentaren i förra stycket att man ofta bara behövt två klick för att nå fram till 
informationen, svarade en av testpersonerna här att man ska komma fram till informationen 
snabbare. Till exempel när han skulle leta upp Öppet hus och gick ut i högermarginalen under 
”Vad händer på BTH”, så kom han inte fram till den rätta sidan med en gång utan var tvungen 
att klicka på ytterligare en länk. Han var alltså mer noga med att informationen nåddes snabbt 
oavsett hur många klick det var dit. Samma resonemang hade någon annan. Han tycker att när 
han trycker på ”Läs mer” på startsidan vid utbildningskatalogen ska han komma direkt till den 
och inte till ytterligare en sida, där man ska trycka kurser. 
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Vi frågade också om testpersonerna tycker att rubriker på knappar och länkar är relevanta. 
Testpersonerna tycker att de flesta rubrikerna är bra. Ett sådant exempel är knappen 
”Utbildning”. Vid letande av kursutbudet kunde testpersonerna utesluta alla andra knappar än 
utbildning. De hade dock lite andra synpunkter. Länken ”Campusområden” är lite svår att 
förstå, då en del inte riktigt vet vad Campus betyder. ”Hem” kan heta ”Startsida” eftersom det 
skulle underlätta för ovana användare. ”Välkommen” uppfattas som ett förvirrande namn 
eftersom många tror att det är startsidan. Förslag om att byta denna rubrik till ”Information 
om skolan” för att visa att allt grundläggande finns där, kommer upp. 
 
På nästa fråga om vad de tycker är bra respektive dåligt med webbplatsen fick vi flera olika 
svar. Någon tycker att webbplatsen ser bra ut och att det är bra att ha med ”Vad som händer 
på BTH” på startsidan i högermarginalen. Informationen och länkarna är tydliga på startsidan, 
det viktigaste finns överst på sidan. Även här tar någon upp att webbplatsen är bra men en 
aning tråkig. Även att den innehåller mycket information kommenteras igen och att detta 
upplevs som både bra och dåligt. Webbplatsen förser med all den information som de kan 
tänkas behöva men detta gör även att den kändes lite rörigt. Det är bra att ha mycket 
information på startsidan, om man bara hittar det man söker där på en gång tjänar man mycket 
tid. All den extra information som ryms på startsidan uppfattade flera av testpersonerna som 
onödigt och menade att det är just detta som gör att webbplatsen upplevs som rörig. Ett 
exempel på detta är vädret. Testpersonerna menar också att en del information finns på flera 
ställen vilket känns onödigt. Listan ”Vad händer på BTH” kan till exempel tas bort och enbart 
läggas under en länk. Flera av testpersonerna påpekade även att hela sidbredden ska rymmas 
inom bildskärmen, vilket den inte gör idag.  
 

 
 

Bild 4.2 – Bra och dåligt med webbplatsen (Källa:www.bth.se) 
Det som uppfattades som bra med webbplatsen är att den förser med 

mycket information. Det som är dåligt är att det är för mycket. 
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Slutligen frågade vi vad de tycker kan förbättra webbplatsen. Svaren var många och olika. 
Här är några exempel:  

1. Förtydliga Hem-knappen. 

2. Under länken ”Campusområden” kan det finnas en länk som heter ”Karta över 
Campusområde” eller ”Översiktskarta”. 

3. Mer färg på webbplatsen. 

4. Webbsidorna ska inte vara så breda. 

5. De huvudmenyer som finns längst upp på webbplatsen kan placeras i vänstermarginalen 
istället. 

6. Ta bort vädret i högermarginalen. 

7. Rensa bort gamla saker på listan ”Vad händer på BTH”. 

8. Roligare bilder eller liknande eftersöks på startsidan så att den ser lite roligare ut.  

9. Rensa upp i mitten av startsidan så att det blir luftigare och ta bort dubbletter av länkar. 

4.1.3 Reflektion av användbarhetstester, blivande studenter 
BTH:s webbplats är uppbyggd som en webbstruktur och som Hedman poängterar kan man i 
den här typen av struktur lätt tappa bort sig i om den inte används på rätt sätt.54 Det är något vi 
ser i våra observationer. Användaren har möjlighet att vandra runt i alla riktningar och det är 
inte alltid de håller koll på vilken sida de är eller har varit.  
 
De blivande studenterna tar reda på frågan ”Var har jag varit?” genom att använda Bakåt-
knappen. Länkarna ändrar färg när man klickar på dem men när man går tillbaka med Bakåt-
knappen har de ändrat tillbaka till ursprungsfärgen blå. Detta kan göra att användarna 
glömmer bort att de besökt den länken tidigare och idén att användaren ska förstå vart i 
strukturen han befinner sig går då bort.55 Under undersökningen märkte vi att flera gick 
tillbaka till samma sida de tidigare besökt. Ovanstående kan vara ett argument till varför. 
 
Intressant är att se hur testpersonerna har svårt att hitta den information de söker men i 
följdfrågan (när man har hittat informationen) tycker de nästan alltid att informationen var lätt 
att hitta och att den är logiskt placerad.  
 
Man kan även fråga sig om sökningen alltid placerar de mest relevanta träffarna överst, vilket 
man kan ställa som krav56. Flera av testpersonerna har svårt att veta vilken som är den senaste 
informationen.  

                                                 
54 Hedman. (1998) 
55 Nielsen. (2000) 
56 Ibid. 
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4.2 Användbarhetstest på befintliga studenter 

4.2.1 Observation 
För BTH:s befintliga studenter bestod moment 1 av att ta reda på studietakten för 
sommarkursen Digitalt projekt. Vi upptäckte att våra testpersoner använde tre olika vägar för 
att nå fram till informationen. Flera av dem uppfattade detta som ett enkelt moment eftersom 
det gick snabbt att hitta informationen, då det är logiskt att det som handlar om kurser finns 
under ”Utbildning”. Någon sa dock att informationen var lätt att hitta men att det kan bero på 
att han har sett länken tidigare. Anmärkningsvärt är att endast två personer är de enda som ser 
länken ”sommarkurs” på startsidan.  
 
I moment 2 bad vi testpersonerna att gå tillbaka till startsidan. Fyra olika sätt användes, 
nämligen Bakåt-knappen, ikonen uppe till vänster, Alt + bakåtpil och omskrivning i URL så 
att bara www.bth.se finns kvar. 
 
I det tredje momentet bad vi testpersonerna att ta fram blanketten för ansökan om 
examensbevis. Momentet uppfattades som krångligt och svårt för de som inte varit där 
tidigare. En anledning till detta är att inte alla vet vad examensbevis är för något. En annan 
anledning är för att det finns så många olika länkar att titta igenom. Det är svårt att avgöra 
under vilken rubrik man ska titta. Det blir för mycket på en gång och det är lätt att missa 
information. En av testpersonerna säger dessutom att han bara chansade när han valde att titta 
under utbildning. 
 
I moment 4 bad vi testpersonerna att ta sig till Studentkårens webbplats via högskolans 
webbplats. Alla lyckas med detta moment och samtliga väljer samma väg. De flesta 
testpersonerna visste vilken väg de ska ta eftersom de har gått den vägen tidigare. En av 
testpersonerna säger en intressant kommentar att om han inte varit där förr skulle han nog inte 
ha hittat dit nu. Testpersonen tycker att webbplatsen är väldigt rörig vilket gör att det är lätt att 
missa det man söker efter, vilket även nämndes av en annan testperson i det förra momentet. 
Det är mycket plotter i mitten av startsidan som distraherar, menar de. 
 
Eftersom testpersonerna nu har hamnat på en annan webbplats blev moment 5 att ta sig 
tillbaka till BTH:s webbplats. Testpersonerna använder sig i stort sett av samma sätt som i det 
tidigare liknande momentet. Bakåt-knappen är den som är det vanligaste sättet. Andra sätt är 
bakåt + ikonen uppe till vänster och Alt + bakåtpil. En av testpersonerna skriver om hela 
adressen i URL-fältet. 
 
I moment 6 bad vi testpersonerna använda webbplatsens sökfunktion och ta reda på namnet 
på BTH:s informationschef. Det är ingen som har problem att hitta Sök-knappen. I de fall då 
testpersonerna inte skriver in ”informationschef” utan lägger till ord, exempelvis ”bth 
informationschef” placerar inte sökträffarna den bästa träffen överst. De får då problem att 
hitta rätt länk. De flesta av testpersonerna brukar inte använda sökfunktionen eftersom de inte 
anser sig ha något behov av den utan berättar att de hellre letar sig fram. Det är endast en av 
dem som brukar använda sökfunktionen när han inte hittar det han söker. En av anledningarna 
till varför de inte använder sig av funktionen oftare är för att de inte alltid fått önskat 
sökresultat. En annan anledning är att de tycker det är jobbigt att söka eftersom man får upp 
mycket information som man inte vill ha. Däremot uppfattas det som bra att det funktionen 
finns ifall man behöver använda den någon gång. 



Användbarhet – en studie av BTH:s webbplats 
 

Therese Andersson och Linn Magnusson 
 

 

  22 

4.2.2 Intervju 
Två av fem testpersoner säger att webbplatsen är lätt att använda eftersom man gör samma 
moment i stort sett varje gång man använder den. De andra börjar berätta vad de anser gör att 
webbplatsen inte uppfattas som användbar. Dels är den rörig och plottrig och man vet inte 
vart man ska titta. Det är för mycket länkar och information i vänstermarginalen, vilket gör att 
man inte kan ta in all information. Det är för många menyer och det är inte alltid webbplatsen 
är logiskt strukturerat. 
 
Mer än hälften av testpersonerna tycker att informationen oftast finns där man förväntar sig 
att den ska finnas på webbplatsen. Samtidigt säger några av dem att det inte är alltid man 
hittar rätt med en gång utan man får klicka sig runt en hel del. Därför kan det i vissa fall 
uppfattas som att det inte alltid är helt klart vart man kan hitta informationen. De andra 
testpersonerna har en annan åsikt och säger att man lär sig vart man kan förvänta sig att hitta 
olika sorters information. Informationen på BTH:s webbplatsen följer detta bra. 
 
Överlag tycker alla att rubrikerna på knappar och länkar är relevanta och man vet överlag vad 
som finns under rubrikerna. Vissa rubriker måste man dock ha mer kunskap om, som till 
exempel ”Näringsliv och samhälle”. Speciellt de övre fasta rubrikerna uppfattas som bra, så 
som ”Student”, ”Utbildning” etc.  
 
Vi ställde frågan vad testpersonerna tyckte vad bra respektive dåligt med webbplatsen. Det 
som uppfattades som bra av några av testpersonerna är att det finns mycket information, allt 
man söker efter finns på webbplatsen. Någon sa att adressboken är särskilt bra och att länken 
”Vad händer på BTH” förser med nyttig information. En av testpersonerna tycker det är bra 
med vit bakgrundsfärg och svart färg på texten, vilket gör det lättare att läsa. Det är även bra 
att informationen på de olika sidorna är avdelade med linjer. Webbplatsen fyller sin funktion 
tycker testpersonerna. Den information man söker uppfattas dock ibland som svår att hitta. 
Någon går till och med så långt att han säger att webbplatsen är rörig och även att 
länkuppbyggnaden är det. Här, liksom bland de blivande studenterna tycker man att vädret 
orelevant på startsidan och gör att det blir rörigt. Webbplatsen är dåligt upplagd och få finner 
webbplatsen estetiskt tilltalande. Antagligen är det uppfattningen av att det är mycket plotter i 
mitten på startsidan så som länkar och text och länkar i texten som gör att man känner så här.  
 
Testpersonerna hade lite förslag på förbättringar på webbplatsen, vilket vi visar här: 

1. Det borde finnas en liten ikon, till exempel en pil framför varje länk som gör att det inte 
ser ut som en vanlig traditionell länk.  

2. Rensa bort saker i mitten av startsidan så att det blir mer luftigt och ta bort vädret därifrån.  

3. Skapa underrubriker till vissa av länkarna så att inte alla visas på en gång.  

4. En rullgardin ska komma upp med information om vad den länken eller rubriken 
innehåller som man drar muspekaren över. Då slipper man leta och webbplatsen blir mer 
lättöverskådlig.  

5. Den aktiva länken ska ändra färg.  

6. Var enhetlig när man lägger ut dokument på webbplatsen. Som det ser ut nu finns det både 
word-dokument och pdf-filer.  
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7. En avancerad sökfunktion bör finnas så man begränsar träffantalet.  

8. Ta bort en del länkar.  

9. Ha inte blå länkar i texten utan sätt istället en länk i slutet av texten som heter ”läs mer 
här”, eller liknande.  

10. Mer bilder för att göra webbplatsen roligare.  

11. Länken ”Organisation” ska finnas med överst bland länkarna ”Student”, ”Utbildning” etc. 
eftersom det är lika viktig information.  

12. Man inte ska behöva skrolla åt höger och absolut inte behöva skrolla neråt på startsidan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 – Ett förbättringsförslag (Källa:egen) 
En av testpersonerna tycker att man ska ha en rullgardin 

under menyraden så man får en föraning om vad det 
finns för information där under. 

 

4.2.3 Reflektion av användartest, befintliga studenter 
Liksom i användartesterna av blivande studenter märkte vi att det är lätt att testpersonerna 
tappar bort sig i denna webbstruktur57. Användaren har möjlighet att vandra runt i alla 
riktningar och det är inte alltid de håller koll på vart de är. Däremot märkte vi att det är lättare 
för testpersonerna att ta reda på frågan ”Var är jag?”. Samma bakgrundsfärg har använts och 
samma typsnitt på texten på alla sidorna genomgående på alla webbsidorna, vilket är viktigt 
enligt Hedman, et al58. Testpersonerna hade inga större svårigheter att veta att de är kvar på 
sidan, eller när de lämnar den som i fallet i ett av momenten, då de navigerade till en annan 
webbplats. Även logotypen hjälper användaren att veta var i strukturen han är, vilket Nielsen 
framhåller.59 Rubrikerna har samma värde på samtliga sidor men vi upptäckte att i de fall då 
länkarna bytte värde, i de här fallen blev större, valde man gärna den länken även fast det inte 
innehöll den ”bästa” informationen. 
 
Nielsen skriver att hälften av alla användare är sökdominanta och endast en femtedel är 
länkdominanta60. Det intressanta i vår undersökning är att i stort sätt ingen av testpersonerna 
är sökdominanta utan hör till den femtedelen som är länkdominanta. Samtliga säger att de 
hellre länkar sig runt efter informationen än använder sökfunktionen för att leta rätt på den. 

                                                 
57 Hedman. (1998) 
58 Ibid. 
59 Nielsen. (2000) 
60 Ibid. 
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Endast en av testpersonerna kan anses ha blandat beteende, vilket betyder att han använder 
både sök-knappen och länkarna, beroende på vad han finner lämpligast i en viss situation61. 
Undersökningen visar att även då sökfunktionen på BTH:s webbplats är påkostad uppfyller 
den inte en del av de kriterier som Nielsen berättar om, som till exempel att sökningen inte 
ska visa dubbletter62.I intervjun kan man utskilja en annan aspekt på länkdominansen. 
Testpersonerna väljer att länka sig runt ”en hel del” innan de hittar informationen istället för 
att använda sökfunktionen. 
 
En intressant iakttagelse är att många av de förbättringsförslag angående länkarna som 
testpersonerna lägger fram går helt emot Nielsens direktiv. Någon vill till exempel ha en ikon 
framför länken istället för den traditionellt blå, vilket Nielsen tycker är bäst.63 Istället för att 
ha så kallade embedded links, det vill säga länkar i texten vill en av testpersonerna ha en 
särskild länk i slutet av texten i stället. Flera av testpersonerna vill att det ska komma upp 
underrubriker då man klickar på en länk för att dessa inte ska synas hela tiden.  
 

                                                 
61 Nielsen. (2000) 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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5 Slutsats 
Vi har i detta avsnitt dragit paralleller mellan det resultat vi fått fram av användbarhetstesterna 
och samtalet med Lennart Förberg med vår frågeställning. Utvecklaren har som tidigare 
nämnts vissa mål med sin webbplats. En av våra frågeställningar är att undersöka om dessa 
stämmer överens med användarens förväntningar vid användandet av webbplatsen. Sedan går 
vi igenom vilka förbättringsförslag som är relevanta, vilket svarar på vår andra frågeställning. 
Vi har även valt att göra en egen bedömning om hur väl BTH:s webbplats stämmer med 
användarens usability goals och user experience goals. Slutligen svarar vi på vår övergripande 
frågeställning; Hur användbar är BTH:s webbplats? 

5.1 Utvecklarens mål vs Användarens förväntningar 
Det är svårt att tillgodose alla förväntningar som användaren har, det märkte vi ganska snart 
under våra tester. I ena stunden tyckte testpersonerna att det var alldeles för mycket 
information för att i nästa säga att det positiva med webbplatsen är att där finns all 
information de behöver. Det måste finnas någon anledning till varför webbplatsen uppfattas 
som rörig men ändå användbar och innehållsrik och framför allt det måste finnas något sätt 
som det kan lösas på. 
 

Utvecklarens mål Användarens förväntningar 
 Stämmer 

bra 
Stämmer 
någorlunda 

Stämmer inte 
alls 

Länkbarhet   X 
Informationen finns på 
rätt ställe 

 X  

Informationen ska kunna 
hittas lätt 

 X  

Klar och synlig text X   
Satsa mer på bilder X   
Mångfald i användandet  X  

 
Figur 5.1 - Hur väl stämmer utvecklarens mål med 

användarens förväntningar? (Källa:egen) 
 
En policy som utvecklaren följer är att webbplatsen ska vara så länkad som möjligt men detta 
märkte vi snabbt att inte testpersonerna uppskattade lika mycket. De blivande studenterna 
tyckte bland annat att man skulle komma fram till informationen snabbare och menade att 
man inte ska behöva klicka på ytterligare en länk för att nå den information man söker. De 
befintliga studenterna var inne på samma spår. Någon uppfattade länkuppbyggnaden som 
rörig. Länkuppbyggnaden kan vara en av anledningarna till att testpersonerna inte alltid tycker 
det är helt klart vart man kan hitta informationen utan tycker att man ofta får leta innan man 
hittar den.  
 
Utvecklaren berättar att informationen inte alltid hamnar där man förväntar sig att hitta den. 
Detta tycker inte de flesta av testpersonerna stämmer. I det stora hela tycker de att 
informationen på BTH:s webbplats är bra placerad. Man lär sig vart viss information ska 
finnas, säger en av testpersonerna och det följer BTH bra. En annan testperson är dock inte 
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alls inne på samma spår, utan säger att det inte alltid är helt klart vart man ska hitta 
informationen. Ofta händer det att man får leta innan man hittar den. Observationerna visade 
oss att båda argumenten stämmer. En mer självklar sak, som att leta upp kurskatalogen för 
hösten 2003, har testpersonerna lättare att lista ut vart den ska finnas eftersom det hör ihop 
med utbildning och finns som menyval. Soft Centers karta inte är lika lätt att hitta eftersom 
det inte är lika självklart vad den tillhör för kategori. Det är inte alltid det är utvecklaren som 
har krånglat till saker utan det är användarna själva som har för lite kunskap i området. 
 
Att webbplatsen uppfattas som rörig kan bero på att den innehåller mycket text. All 
information som finns tillgänglig behöver finnas och den är i sig inte överflödig, det är 
snarare sättet som den utförs. Utvecklaren har underlättat lite för användaren genom att ha 
svarta linjer som avdelar webbplatsen. Detta gör det lättare för användaren att välja vart han 
ska titta.  
 
Det finns många olika sätt att finna den information man söker. Ofta går det att gå in under 
olika rubriker och ändå komma fram till samma information, det vill säga upprepning av data 
är vanligt med hjälp av länkning. Flera av testpersonerna fann detta ostrukturerat och snarare 
ett hinder än ett hjälpmedel för att hitta den information de sökte. Observationerna visade 
dock att olika testpersoner tog olika vägar i flera av momenten och detta skulle då innebära att 
om det bara hade funnits en väg skulle några ha valt fel väg vid sökningen. Viss information 
måste därför finnas på olika ställen för att kunna nå ut till flera. Exempelvis ”Ansökan om 
examensbevis” finns både under ”Utbildning” och ”Student”. Den informationen kan logiskt 
finnas på båda ställena utan att förvirra och krångla till. Anledningen till varför testpersonerna 
uppfattade momentet som svårt beror nog mera på att de inte riktigt visste vad examensbevis 
var och inte visste vad de skulle koppla ihop informationen med. Informationen kan vara svår 
att hitta och det kan bero på att det är många länkar som ska läsas igenom. Det är därmed lätt 
att missa den länk man letar efter. 
 
En av testpersonerna framhöll att han tyckte det var bra med svart text på vit bakgrund 
eftersom det gör att webbplatsen lättläslig. Utvecklarens mål med en klar och synlig text 
uppfylls därmed. Detta gör dock inte webbplatsen speciellt tilltalande, vilket flera av 
testpersonerna framhåller. Detta är dock inget man lägger tyngdpunkten på eftersom 
webbplatsen enligt Förberg även vänder sig till, till exempel, synskadade som då har lättare 
att läsa texten på webbplatsen. Utvecklaren är medveten om att webbplatsen är ”tråkig” men 
menar att utseendet inte är lika viktigt som att nå ut till en bredare publik.  
 
Flera av testpersonerna vill ha flera bilder för att göra webbplatsen roligare och detta är även 
ett av utvecklarens mål. Han är medveten att bilder kan användas för att väcka känslor hos 
användaren, vilket är viktigt för att nå fram till dem. 
 
Att sträva efter att nå en så bred publik som möjligt är inte alltid bra. Förmodligen är det 
studenter (blivande och befintliga) som är den största målgruppen och i så fall är det de som 
mest använder sig av webbplatsen. Som det ser ut idag uppfattar testpersonerna att 
webbplatsen uppfyller sin funktionalitet och så måste det förbli. Ju fler saker man lägger till 
som egentligen inte hör dit, ju fler människor hittar webbplatsen vid en sökning men det 
gäller att webbplatsen behåller sin inriktning och trovärdighet. Vädret på startsidan kanske gör 
att någon vilsen hittar dit men det hjälper inte studenterna att hitta information om skolan. Att 
söka efter mångfald kan alltså få webbplatsen att se oseriös ut om man inte tänker sig för. 
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Däremot är det bra att man satsar på att befintliga och blivande studenter ska kunna göra så 
mycket som möjligt på webbplatsen. Beställa material och annat är en väsentlig del av det 
webbplatsen ska erbjuda. 

5.2 Förbättringsförslag 
BTH:s webbplats är på flera sätt användbar men det finns en del saker som skulle kunna 
förbättras. Här nedan har vi tagit fram konkreta förbättringsförslag som vi anser skulle göra 
webbplatsen mer användbar. Dessa förslag har vi kommit fram till genom att jämföra de 
teorier och guidelines som vi tagit upp tidigare med det som vi fick fram i intervjun med 
Förberg och i användbarhetstesterna. Förbättringsförslagen är sådana som en eller flera av 
testpersonerna nämnt vilket visar att användarna har många åsikter om vad som är 
användbart. Många av dessa stämmer överens med de råd och mål som vi har läst om i 
litteraturen. De förbättringsförslag som vi inte tycker är relevanta har vi valt att inte ta med 
denna gång.  
 
 Placera informationen där den hör hemma: Som det är idag finns den mesta 

informationen där den ska men fortfarande finns det en del som inte har hamnat rätt. Detta 
är utvecklarna medvetna om själva. Om informationen placeras på rätt ställe från början 
behöver man inte ha lika mycket länkar och användarna kanske inte skulle uppfatta 
webbplatsen som lika rörig. Uppfattningen att informationen kan vara svår att hitta skulle 
i och med det försvinna och effektiviteten skulle öka för användaren. Det vill säga 
systemet skulle bli bättre på det den är gjord för att göra64. 

 
 Rullgardin under menyraden: Istället för att ha länkarna uppradade som man har idag 

vore det bättre med rubriker som berättar om vad som finns under. Detta skulle framför 
allt öka tillfredställelsen och uppfattningen om en lättläst sida. Det skulle även öka 
enkelheten för användaren.65 När man drar muspekaren över en meny ska de länkrubriker 
som finns under menyn komma fram. Detta innebär att man inte behöver gå in i menyn för 
att se vad som finns där utan man skapar sig en uppfattning redan innan.  

 
 Rullgardin under länkar: Detsamma gäller alla de länkar som är placerade i 

vänsterkanten på samtliga sidor under menyraden. För att det inte ska bli för mycket för 
ögat räcker det med att ha huvudrubrikerna där. När man sedan för musen över en rubrik 
ska dennes underlänkar komma fram. Detta gör att webbplatsen blir mer luftig och man 
slipper missa information för att man inte hinner med att läsa allt. Även detta skulle 
innebära en ökning av bland annat enkelheten och tillfredställelse. Därmed skulle både 
usability goals och user experience goals öka. Balansen dem emellan är viktigt att man 
hittar66. 

 
 Gör webbplatsen luftigare: Ta bort all onödig information. Se till att webbplatsen fyller 

de funktioner som den verkligen är där för att göra. Lite förändringar skulle öka denna 
nyttighet67. Ta bort vädret (eller ha bara med dagens väder) och alla de dubbellänkar som 
finns överallt. På startsidan är det okej om det finns länkar som även finns på andra ställen 

                                                 
64 Preece, et al. (2002) 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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eftersom det är ansiktet utåt och som dessutom ändras med jämna mellanrum för att 
tillgodose rätt målgrupp.  

 
 Tänk om angående länksystemet: I en webbstruktur är det lätt att tappa bort sig68, då 

den har få restriktioner på informationen som ska visas69. Länksystemet på webbplatsen 
ökar till detta. Det är visserligen bra att informationen finns att hämta på flera olika platser 
om man råkar komma bort sig men det får inte överdrivas. Ta bort de länkar som bara är 
en påbyggnad till en annan länk som tar dig till rätt sida. Informationen ska man nå direkt 
när man klickar på länken. Genom att göra detta ökar effektiviteten på sidan och systemet 
skulle därmed bli bättre på det den är gjord för att göra. Enkelheten skulle även den öka, 
eftersom det skulle hjälpa användaren att göra sin uppgift.70 Användarna vill ha mycket 
information och det är en stor anledning till varför de tycker att webbplatsen är bra. Se 
därför till att inte ha för mycket information om samma sak, det är då det blir negativt och 
webbplatsen mister sin trovärdighet.  

 
 Länkarna i övrigt: Länkarna bör byta färg när man har klickat på dem så man vet att de 

är aktiva och att man redan har besökt den. Som Nielsen säger, är det viktigt att vara 
försiktig med annan layout än standarden, vilket betyder att länkarna ska ändra färg när 
man klickar på dem. De ska sedan behålla den färgen hela tiden då man besöker 
webbplatsen.71 Tydligare datering på länkarna vid sökning behövs också. Detta för att 
man inte ska behöva gissa sig till vilken länk som är den senaste. Enligt Nielsen ska de 
mest relevanta träffarna visas överst och dubbletter av länkar vid sökningen ska tas bort.72 

 
 Namn på startsida: Många av testpersonerna trodde att startsidan låg under menyvalet 

”Välkommen”. Detta gjorde att de tyckte att det var svårt att ta sig tillbaka till startsidan. 
De synliga knapparna på webbplatsen ska besvara frågan vart användarna kan gå73. Det är 
därför bättre att kalla menyvalet för ”Information om skolan” eller ”Grundläggande 
information”, då det är mindre förvirrande för användaren. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att många av våra förslag bygger på att göra sidan mer 
luftig och därmed enklare för ögat. Detta skulle tydligt öka Preece usability goals, då framför 
allt effektiviteten, enkelheten, nyttigheten och även inlärningsförmågan.74 Användaren skulle 
förhoppningsvis inte uppfattas som lika rörig om man tog bort dubbletter av länkar och om 
man gör sidan mer luftig. Borttagandet av ”onödig” information skulle minska uppfattningen 
att det är lätt att missa det man söker.  
 
Genom våra förbättringsförslag kan utvecklaren även öka användarens user experience goals, 
då hela upplevelsen av sidan skulle ökas. Istället för att uttrycka sig att sidan är tråkig och 
rörig, kan webbplatsen istället kännas hjälpfullt och motiverande.75 För att ytterligare öka 
dessa mål måste även layouten ändras men detta tycker vi inte är det allra viktigaste i detta 
första skede utan det viktigaste är att helheten på webbplasten blir bra. User experience goals 
                                                 
68 Hedman. (1998) 
69 Lynch, et al. (1999) 
70 Preece, et al. (2002) 
71 Nielsen. (2000) 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Preece, et al. (2002) 
75 Ibid.  
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är mer individuella och det är viktigt att utvecklaren hittar balansen mellan dessa mål och 
usability goals.76 

5.3 Usability goals och user experience goals 
Usability goals och user experience goals kan också ses som användarnas förväntningar på 
webbplatsen. Därför gör vi vår egen bedömning över om dessa är uppfyllda eller inte.  
 
Usability goals Stämmer mycket 

bra 
Stämmer bra Stämmer dåligt Stämmer mycket 

dåligt 
Effektivitet    X 
Enkelhet   X  
Säkerhet X    
Nyttighet  X   
Inlärningsförmåga  X   
Minne  X   

Figur 5.2 - Usability goals (Källa:egen) 
 
 

BTH:s webbplats inte optimal på det den är gjord för. Den innehåller all information man kan 
tänkas behövas, både för befintlig student och blivande student men hur effektivt det är att 
hämta informationen är inte lika självklart. Testpersonerna uppfattades webbsidan som rörig 
och att det är lätt att missa det man söker. Vart informationen finns ska vara mer naturligt för 
besökarna. I fall systemet är enkelt att använda kan man se på lite olika sätt. Observationerna 
visade att å ena sidan behöver inte användarna mycket tid för att sätta sig in i webbplatsen 
utan började söka sig runt direkt. Å andra sidan sa en av testpersonerna att han vet redan 
innan han börjar leta efter ny information att det kan ta ett tag att hitta det. Detta kan betyda 
att det krävs för stor ansträngning för att användaren ska orka länka sig runt och därför frågar 
sig runt på annat håll istället. De flesta av testpersonerna, då framför allt den befintliga delen, 
vet dock att de kan få tag på den mesta informationen på webbplatsen. Därför anses den även 
vara användbar och man länkar sig runt tills man har hittat informationen. 
 
Det finns ingen risk att användaren utövar fel handling av misstag på webbplatsen, därmed är 
webbplatsen säker att använda. Observationerna visade på att ingen av testpersonerna är rädd 
för att testa alla knappar och länkar för att hitta den information de söker och det finns heller 
ingen information som användaren riskerar att ta bort. Besökarna känner sig omedelbart 
hemma, eftersom strukturen på webbsidan är bekant sedan tidigare77. 
 
Webbplatsen förser med den rätta funktionaliteten som gör att användaren kan göra det han 
vill eller behöver göra. All information finns men det kan ta tid att hitta den, tillägger en av 
testpersonerna. Därmed kan det ta ett tag innan man lär sig hur systemet fungerar. Inte på det 
sättet att besökarna inte kan börja använda det på en gång, utan det som tar tid är att lära sig 
hur utvecklaren har tänkt. Det tar med andra ord tid att lära sig vart informationen logiskt sätt 
är placerad och hur webbplatsen är uppbyggd.  
 

                                                 
76 Preece, et al. (2002) 
77 Hedman. (1998) 
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I och med att länkarna inte behåller den lila färg som visar att man besökt länken, har 
testpersonerna svårt att komma ihåg vilka sidor de har besökt. Vid nya moment däremot 
visade observationerna att det är ganska enkelt att minnas vart man kan hitta informationen på 
BTH:s webbplats. Testpersonerna gick ofta tillbaka till ”gamla” sidor där de kunde tänka sig 
att informationen fanns.  
 
User experience goals uppfylls inte lika bra som de usability goals vi visat ovan. Webbplatsen 
uppfattas som tråkig och färglös och är inte estetiskt tilltalande. En av testpersonerna tyckte 
dock att webbplatsen ser ungdomlig och proffsig ut. Utvecklaren vill använda bilder för att 
väcka känslor hos användaren vilket kan öka dessa mål. Vid upprepade tillfällen och vid olika 
moment säger testpersonerna (både ur test 1 och test 2) att webbplatsen är alldeles för rörig 
och att det är lätt att missa det man söker. Detta tror vi kan vara en stor anledning till varför de 
befintliga studenterna inte har lättare att hitta sin information. Det mest återkommande 
uttrycket är att webbplatsen är rörig och att det är alldeles för mycket information på en gång. 
Samtidigt tycker alla befintliga studenter det är bra att det finns så mycket information att 
hämta på webbplatsen så att man slipper vända sig till institutionen för att få reda på något.  
 
Det som behövs är att man tittar på vad som är relevant för webbplatsen och vad som 
egentligen inte hör dit. Informationen behövs och det är ingenting som ska tas bort men det 
gäller att ha den rätta informationen. Det är kanske därför som många av testpersonerna 
kommenterar vädret på startsidan. Den informationen tar alldeles för stor plats och gör att 
sidan ser mindre luftig ut. Dessutom är det kanske inte lika relevant information som annat på 
webbplatsen. Webbplatsen är tillfredställande och hjälpfull på det sättet att den till exempel 
förser med det man letar efter och har en väl fungerande sökfunktion. Den är dock inte 
speciellt rolig eller underhållande. Observationer och intervjuer visade oss att användarnas 
upplevelser varierar men det är mer än hälften som inte finner att webbplatsen uppfyller deras 
user experience goals. Uttryck som ”Varför kommer jag hit?”,  ”Men hallå..” och ”Nu vet jag 
inte vart jag ska..” visar oss på att detta stämmer. 

5.4 Hur användbar är då BTH:s webbplats?  
Vår huvudfråga i arbetet är hur användbar BTH:s webbplats är, vilket vi ska försöka svara på 
här. Med tanke på att utvecklaren inte följer några direkta guidelines vid utvecklandet av 
webbplatsen, utan föredrar frihet vid utformningen så länge man håller sig inom ramen för 
vad som är rimligt, är webbplatsen relativt användbar. Utvecklarna har satt upp egna regler 
som liknar de guidelines vi har läst om i litteraturen och dessa följs bra. När fördelarna vägs 
med nackdelarna visar det sig att fördelarna tar överhand. Samtliga av de blivande studenterna 
svarar ja på frågan om de tycker BTH:s webbplats är användbar men tillägger att det beror på 
vilken information man letar efter. Vissa av momenten var svårare än andra. Av de befintliga 
studenterna som tycker webbplatsen är användbar beror detta på att de gör samma moment i 
stort sätt varje gång och därför inte rör sig så mycket på webbplatsen. Det verkar som att i och 
med att den information som studenterna kan tänkas leta efter finns på webbplatsen, förser 
den studenterna med det de eftersträvar. Därför bryr de sig inte om hur webbplatsen i övrigt är 
uppbyggd.  
 
Hur användbar en webbplats är kan bland annat mätas med hur effektiv den är (engelska: 
effective). Eftersom testerna visar att användarna upplever webbplatsen som svårnavigerad, 
bidrar detta till att effektiviteten minskar och detta gör att det tar tid att hitta den information 
man letar efter. Vi upplever dock att effektiviteten är tillräckligt hög för att sidan ska fylla sin 
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funktion vad gäller usability goals. Däremot uppfyller den inte riktigt user experience goals, 
vilket gör att intrycket av sidan försämras och det bidrar även till att graden av användbar 
minskar. 
 
Vi skulle dock tro att om fler användbarhetstester genomfördes innan nya versioner släpps, 
skulle användarna ha en hel del synpunkter som skulle öka nyttjandet av webbplatsen. 
Studenterna är ju ändå en av de viktigaste slutliga användarna av webbplatsen, trots att 
webbplatsen även vänder sig till andra målgrupper. Visst kan webbplatsen förbättras och nu 
när utvecklarna har hört vad några av användarna har att säga får vi hoppas att de i den nya 
versionen har tänkt igenom vad användarna irriterar sig på och ändrar detta. I slutändan 
kommer de tjäna på det. 



Användbarhet – en studie av BTH:s webbplats 
 

Therese Andersson och Linn Magnusson 
 

 

  32 

6 Diskussion 

6.1 Reflektion av användbarhetstestet 
Användandet av BTH:s webbplats skiljer sig mellan de olika testpersonerna. Vår första 
testgrupp hade inte haft någon kontakt med webbplatsen överhuvudtaget medan den andra 
gruppen skulle ha erfarenhet av den. Vi gjorde det antagandet att om man är befintlig student 
har man lättare att hitta information på webbplatsen. Vi upptäckte dock att det inte riktigt var 
så lätt. Det är av betydelse om man använder webbplatsen ofta men vi upptäckte att de flesta 
befintliga studenter använder webbplatsen till i stort sätt samma saker varje gång och då blir 
dessa moment lätta. Vid sökandet av ny information kan det därför vara lika svårt för en van 
användare som för en ovan att veta hur man ska agera. Detta har gjort att vi verkligen har sett 
hur webbplatsen fungerar, om det är lätt eller inte att hitta den information man söker. Att ta 
med en grupp som aldrig sett webbplatsen har också varit bra eftersom det visar bättre om 
webbplatsen är användbar eller inte. I och med att dessa personer inte har använt webbplatsen 
innan har de heller inte skaffat sig någon vana vid den, utan allt är nytt. 

6.1.1 Observationerna 
Det var bra att ha både observationer och intervjuer med användarna. Det visade sig att 
testpersonerna gjorde en sak under observationen men sa en annan sak i intervjun. Det mest 
tydliga var när vi ställde frågan om de tyckte rubriker på länkar och knappar är relevanta och 
om informationen finns där de förväntar sig att hitta den, tyckte alla att det var så. Vi 
upptäckte under observationerna att testpersonerna inte alls verkade så säkra på var 
informationen fanns och de rubriker och länkar som borde väljas testade man inte till en 
början. Här verkar det alltså råda en viss förvirring. Detta berodde antagligen till stor del av 
den stress testpersonerna kände över att vara observerade. I vanliga fall skulle de antagligen ta 
sig mer tid att se efter och mer tänka efter vart det är relevant att gå. En annan anledning kan 
vara att ingen av testpersonerna använder webbplatsen tillräckligt ofta för att ha fått in en 
rutin i letandet. 
 
Samtliga av testpersonerna tyckte nästan alltid att momentet var lätt när de väl fått fram 
informationen. Observationerna visade dock att de ibland hade större problem än de ville 
medge. Att de ändå valde att säga att informationen var lätt att hitta kan bero på att de normalt 
vet att de skulle ha hittat informationen, alltså att de just för tillfället kände sig stressade av 
situationen. Det kan också bero på att testpersonen gjort en chansning och då det visade sig 
vara rätt uppfattades även informationen som lätt att hitta.  
 
Tack vare de frågor vi ställde under observationens gång ledde detta till en klarare bild över 
varför testpersonerna navigerat som de gjorde. Det var bra att be användarna att tänka högt. 
Tyvärr var det ganska svårt att få det naturligt. 

6.2 Framtida uppsatser 
Webbplatsen är som tidigare sagt under vidareutveckling och det ska bli intressant att se hur 
den nya versionen kommer att se ut. Det skulle vara intressant att i framtida uppsatser göra 
nya tester på nya användare när den nya webbplatsen har varit i bruk ett tag. Undersökning 
skulle kunna göras över vad som har ändrats och hur den förändringen har gått till. Hur skiljer 
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sig våra svar mot de nya testpersonerna? Finns det likheter/olikheter? Vad har utvecklaren 
lagt tyngdpunkten vid? 
 
Man skulle även kunna göra andra tester där man frågar gamla elever om skillnader och om 
förväntningarna över den nya webbplatsen har uppnåtts.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till Informationschef på BTH 
 
Vilka sidor ansvarar du för? 
Vilka funktioner ska webbplatsen fylla? 
Vad har ni för målgrupp? 
Hur är webbplatsen strukturerad? 
 
Har det skett många större omarbetningar av webbplatsen? 
Vilken version är detta? 
När skapades webbplatsen? 
Har det växt mycket efter hand? 
Är det någon större skillnad nu jämfört med tidigare versioner? Nya funktioner? Ny layout? 
 
Utveckling av gränssnitt. 
Hur har utvecklingen gått till? 
Har ni intresserat er mycket för användbarhet? 
 
Hur har ni bestämt hur gränssnittet ska se ut? Hur har besluten tagits?  
Finns det några regler för hur det ska se ut? 
Hur har ni fått feedback? Testning? Har ni gjort användbarhetstester? Hur har de gått till? 
 
Varför ska webbplatsen omarbetas? 
Vilka större ändringar planerar ni att göra? 
Har ni några egna förbättringsförslag? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till Befintliga studenter 
1, Ta reda på studietakten för sommarkursen Digitalt projekt. 

- Tyckte du att den var lätt att hitta? 
2, Gå tillbaka till startsidan. 
3, Ta fram blanketten för ansökan om examensbevis. 

- Vad tyckte du om detta moment? 
4, Ta reda på studentkårens öppettider. 

- Vad tyckte du om detta moment? 
5, Gå tillbaka till BTH:s webbplats. 
6, Använd webbplatsens sökfunktion och ta reda på namnet på BTH:s Informationschef. 
 Brukar du använda dig utav sökfunktionen? Varför/Varför inte? 
 
7, Tycker du att webbplatsen är lätt att använda? 
8, Tycker du informationen finns på de ställen som du förväntar dig att den ska finnas? 
9, Tycker du att rubriker på knappar och länkar är relevanta? 
10, Vad tycker du är bra respektive dåligt med webbplatsen? 
11, Vad tycker du kan förbättra webbplatsen? 
 
Frågor till Blivande studenter 
1, Vad är ditt första intryck av webbplatsen? 
2, Ta reda på vilken tid ”Öppet hus” startar den 2 april. 

- Var informationen lätt att hitta? 
3, Leta upp en karta över Soft center i Ronneby. 

- Var kartan lätt att hitta?  
- Tycker du att kartan finns där du förväntar dig att hitta den? 

4, Ta fram de kurser som finns att välja under hösten 03. 
- Vad tyckte du om detta moment? 

5, Gå tillbaka till startsidan. 
6, Använd webbplatsens sökfunktion och ta fram utbildningskatalogen. 

- Var sökfunktionen lätt att hitta? 
 
7, Tycker du att webbplatsen är lätt att använda? 
8, Tycker du informationen finns på de ställen som du förväntar dig att den ska finnas? 
9, Tycker du att rubriker på knappar och länkar är relevanta? 
10, Vad tycker du är bra respektive dåligt med webbplatsen? 
11, Vad tycker du kan förbättra webbplatsen? 


