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Abstract 
Titel: Vad studenterna på Högskolan i Halmstad tycker om högskolans hemsida. 

Författare: Emil Rundberg & Emilia Harmath  

Examinator: Martin Danielsson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidatexamen, 15hp 

Termin: HT-14 

Antal ord: 16 017 

Syfte och frågeställning: Uppsatsen undersöker vad de som går sitt första år på Högskolan i 

Halmstad (HH) (www.hh.se) tycker om högskolans hemsida. Förutom detta undersöks deras 

användning och behov av hemsidan, vilket kan vara intressant för utvecklare eftersom det 

skapar djupare förståelse för studenters åsikter. Utvecklare kan genom vår uppsats få kunskap 

om nödvändiga förändringar för en mer användarvänlig hemsida. Föreliggande uppsats 

koncentrerar sig alltså på att generera djupare förståelse om varför studenterna exempelvis 

tycker något är dåligt eller bra. 

 

Metod och material: Vi valde att genomföra sex kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgrupper där respondenterna berättade om sina behov samt visade oss hur de tar sig till 

olika platser på hemsidan. Därefter uttryckte de åsikter om vad de tyckte om processen och 

om hemsidan överlag. Som teoretisk grund använde vi uses and gratifications-theory (U&G).  

 

Huvudresultat: Överlag fick hemsidan negativ kritik. Främst gällande navigationen genom 

rubrikerna och underrubrikerna, vilket i de flesta fallen var förvirrande för respondenterna. 

Sökfunktionen fungerade dock i de flesta fallen bra. Både negativa och positiva åsikter rörde 

grafik och layout, vissa respondenter ansåg det vara störande och ”kluddigt” medan andra 

ansåg det vara visuellt tilltalande och stilrent. I det stora hela bör hemsidan förbättras, 

exempelvis bör kategoriseringarna av samtliga underrubriker göras lättare att förstå, det bör 

inkluderas en ”menade-du-funktion” till sökfunktionen, dessutom bör utvecklarna fundera 

mer på vilka som är hemsidans målgrupper. 

 

Nyckelord: Uses and gratification, Högskolan i Halmstad, hemsida, HH, 

fokusgruppsintervjuer, kvalitativ undersökning. 
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1 Introduktion 

En högskolas hemsida är något en student ofta kan komma att behöva använda under sin 

utbildnings gång. Ibland handlar det om att hitta sitt schema, ibland för att klicka sig till viktig 

information om sin utbildning. Föreliggande uppsats handlar om vad studenterna på 

Högskolan i Halmstad (HH) (www.hh.se) tycker om användarvänligheten på HHs hemsida. 

 

1.1 Bakgrund 

Att erbjuda medborgarna i vårt samhälle möjligheten att bilda och utbilda sig har kallats "våra 

viktigaste vapen för att undanröja hotet om ett kunskapssegregerat och därigenom ett socialt 

och ekonomiskt orättvist samhälle. Utbildning är kittet mellan många olika sektorer i ett 

samhälle." (Sonidsson & Nilsson 2013). Det har även sagts att "Högkvalitativ utbildning har 

kommit att bli samhällets mest värdefulla tillgång." (Ischinger & Nordh 2009). Enligt 

Universitetskanslersämbetets årsrapport 2013 har dock lärosätenas intäkter för utbildning på 

grund- och avancerad nivå minskat de senaste åren. Utbildning på grundnivå respektive 

avancerad nivå finansierades till 87 procent av direkta statsanslag. Detta statsanslag var 0,5 

miljarder mindre år 2012 jämfört med år 2011. Universitetskanslersämbetet 2013:80f) I en 

motion menas att utbildningsdepartementet, i samband med denna minskning, uppmanade 

lärosätena att satsa mer på marknadsföring. (Engle 2013) På frågan om vilka utmaningar 

universitet och högskolor står inför framtiden svarade Fredrik Lagergren, VD för KTH 

Executive School, att universitetsutbildningar kommer att bli utmanade av kommersiella 

utbildningsföretag. Lagergren påpekar dessutom att frågan måste ställas gällande vad värdet 

av en akademisk utbildning är, jämfört med kvalificerade yrkesutbildningar. (Liberg 2008)   

 

Vi ser alltså av olika anledningar en ökad konkurrens om studenter och att högre utbildning 

kan anses vara viktigt, inte endast för individen, utan även för samhället. Därmed finns också 

anledningar att, för samhället, högskolor och universitet, undersöka hur exempelvis högskolor 

använder sina kanaler, såsom hemsidor, för att locka studenter.  

 

Denna studie håller sig inom ämnet för användaranpassad kommunikation via webben. Inom 

modern kommunikationsvetenskap blir kunskap, i konsten att kommunicera till målgrupper 

via en webbplats, allt viktigare. Molich menar att i en situation av en allt hårdare konkurrens 

är användarvänlighet viktig för att fånga webbanvändarnas uppmärksamhet och få dem att 

välja den egna hemsidan över andras (Molich 2002:7-9). Området är alltså relevant att 
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undersöka. Föreliggande uppsats fokuserar på användarvänlighet genom att undersöka 

antagna studenters upplevelser av en högskolas hemsida. En webbplats måste utformas på 

sådant sätt att den når upp till användarnas förväntningar och behov. Med det sagt har 

webbplatser för högskolor och universitet, förutom externa användare såsom blivande 

studenter, även interna användare. (Barnum 2002) Ytterligare en anledning att undersöka 

antagna studenter är att de lätt kan försummas. Detta riskerar bli kontraproduktivt i 

rekryteringen av studenter. Anledningen är att antagna studenters upplevda brist på 

användarvänlighet på en högskolas hemsida sannolikt leder till att de inte kommer att 

rekommendera sin skola. Särskilt inte om den lär ut i ämnet webbdesign. Användarvänlighet 

blir därmed även en marknadsföringstaktik. Att göra det enkelt för användaren att hitta vad 

denne söker efter kan alltså ha stor betydelse för både organisationen och för studenterna. 

 

Vi ser denna studie om HHs hemsida som ett fall av kommunikativa utmaningar för 

konkurrensutsatta högskolor och universitet. Denna aktuella typ av hemsidor har en tendens 

att vara förvirrande för användarna på grund av den enorma mängd av olika sorters 

informationer som erbjuds. Vi hoppas kunna bidra med djupare information och förståelse för 

studerandes upplevelser och åsikter om användarvänligheten på en sådan hemsida.  

 

1.1.1 Skillnader i andra typer av medier och hemsidor 

Eftersom teorin vi kommer använda i uppsatsen har, historiskt sätt, använts för att analysera 

användningen av traditionella medier, som TV och radio, berör vi här hur en hemsida skiljer 

sig från dessa. I anslutning till detta berör vi även hur en lärosäteshemsida som HHs hemsida 

skiljer sig från andra typer av hemsidor. Detta för att ytterligare lägga fingret på vad som 

utmärker det som ligger i fokus för undersökningen. Vi börjar med en del skillnader mellan en 

hemsida och traditionella medier såsom TV, radio och tidningar. 

 

Internettjänster tycks i viss mån också kunna fungera som medier i den enkla 

betydelsen att det är en kanal för informationsspridning. Två linjer kan skönjas. 

Den ena är de sajter där enskilda användare själva skapar informationen, den andra 

är de sajter där enskilda användare kommunicerar med varandra. Ett exempel på 

det förstnämnda är Youtube, där man lägger ut egna videos för visning […] 

Exempel på den andra typen av sajter är MSN, där huvudsyftet är att chatta med 

varandra i realtid. (Hadenius m.fl. 2008:125) 
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Vad Internet bland annat bidrar med, till skillnad från traditionella medier som radio, TV och 

tidningar, är en allt högre nivå av interaktivitet. På Internet kan användare skriva 

kommentarer till artiklar och medieklipp, samt via exempelvis Twitter själva modifiera 

utseendet på sin hemsida genom att exempelvis ändra bakgrunder och bilder. Jämfört med 

exempelvis en tidning finns också olikheter vad gäller interaktion i form av navigation. En 

tidning har oftast rubriker och underrubriker, en hemsida kan implementera rubriker på en 

mycket större skala. Dessutom har många hemsidor en sökfunktion för att låta användaren 

söka efter vad denne letar efter. Ytterligare en skillnad är att hemsidor har möjlighet att visa 

videoklipp, ljud och animationer. 

 

Skiljaktigheten mellan HHs hemsida och andra hemsidor däremot, är att på HHs hemsida 

används Internet på sin mest grundläggande nivå, ett medium för att leverera information (jfr 

Stafford, Stafford & Schkade 2004:277). Detta till skillnad från andra hemsidor, där Internet 

används för underhållning, interaktion med andra människor samt att uttrycka sin identitet. Vi 

utgår dock ifrån att studenterna går in på HHs hemsida för att medvetet söka upp specifik 

information. 

 

1.2 Högskolan i Halmstads hemsida – upplägg och innehåll 
HHs hemsida har flera olika syften. Ett av dem är att rekrytera studenter. Under delen 

”Utbildning” kan de som funderar på att börja studera, läsa på om högskolans olika 

utbildningar. Ett annat syfte är att rekrytera forskare. Vid ett intervjutillfälle med HHs 

webbansvarige, Ulrika Hällemarker (2013), var högskolan på väg ifrån att vara ett 

utbildningscenter till att bli ett forskningscenter1. Under delen ”Forskning” på HHs hemsida 

finns information om bland annat forskningsmiljöer, laboratorier och forskningsnyheter. En 

annan del, ”Samverkan”, är till för att underlätta för studenter i steget efter utbildningen, att 

exempelvis komma ut i arbetslivet eller forskningslivet. Under delen för ”Utbildning” finns 

förutom en underrubrik som heter ”Vill studera”, vilken är en del i rekryteringen av studenter, 

även underrubriken ”Är student”. Genom ”Är student” kan nuvarande studenter bland annat 

hitta schema, läsa om regler och rättigheter samt hitta viktiga dokument. I många fall finns 

scheman och dokument också på Studentportalen (en webbtjänst för aktiva studenter där de 

loggar in och kan hitta relevant information som de kan behöva), men för att hitta dit behöver 

 

1 Ulrika Hällemarker, webbansvarig Högskolan i Halmstad, intervju den 10 oktober 2013. 
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många använda hemsidan. Alla delar är dock inte lika viktiga, anser Hällemarker2. Det hon 

nämnde som viktigast var rekryteringen av nya studenter och talade sedan om rekryteringen 

av forskare. Huvudfokus är alltså marknadsföring av högskolan. Studenterna är menade att 

istället vända sig till Studentportalen eller Blackboarden (en lärplattform för webbaserad 

undervisning och undervisningsstöd) under sin utbildning. Dessa räknas däremot inte som en 

del av hemsidan, enligt Hällemarker.3  

 

Även om hemsidan dock inte främst är till för studenterna är tanken till synes att även de ska 

ha användning för den. Under intervjun framkom också att det finns en strävan efter att göra 

hemsidan mer användarvänlig för nuvarande studenter. 4  Med detta sagt för vi här ett 

resonemang angående relevans. Är det i allmänhet mer relevant att undersöka vad 

huvudmålgruppen till en hemsida har för behov av hemsidan i fråga samt hur de reagerar på 

de delar av en hemsida som är till för dem? Eller är det mer relevant att undersöka vad 

sekundära, tertiära eller lägre målgrupper har behov av och reagerar på de delar av en hemsida 

som är tänkt för dem? Båda kan vara lika intressanta på sina egna vis och därmed också lika 

relevanta att undersöka. De delar som inte är till för den primära målgruppen prioriteras inte 

lika högt, och användarvänligheten samt kvalitén i innehållet i dessa delar kan av denna 

anledning försummas. Därför menar vi att det är viktigt att undersöka vad studenterna på 

högskolan tycker om användarvänligheten på dess hemsida. Upplevelsen av att inte hitta rätt 

på en plats, som de till synes är menade att använda, eller känslan av att bli försummad, är 

inte positivt för högskolan.  

 

2007 gjordes olika satsningar på hemsidan. Satsningarna innebar fem arbetsgrupper för olika 

områden exempelvis innehåll, struktur och grafisk design. Även studentgrupper var med 

under arbetet för delar av hemsidan. Satsningen innebar dessutom en undersökning om vad 

studenter tyckte om hemsidan genom att låta dem ge sin feedback via en enkät. Under 

intervjun med Hällemarker framkom att hon ansåg det vara viktigt att veta vilken typ av 

information studenterna främst var ute efter och hur de navigerade sig dit. Hällemarker gav 

därmed intrycket av att det är viktigt att ständigt få in feedback om hemsidans olika områden.5  

 

 

2 Ulrika Hällemarker, webbansvarig Högskolan i Halmstad, intervju den 10 oktober 2013. 
3 (Ibid.) 
4 Ulrika Hällemarker, webbansvarig Högskolan i Halmstad, intervju den 10 oktober 2013.  
5 (Ibid.) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Under denna del beskriver vi vad vår studie mer specifikt handlar om, vad det är vi gör och 

varför, samt presenterar våra frågeställningar.  

 

Vårt syfte är att undersöka vad de som går sitt första år på HH tycker om 

användarvänligheten på högskolans hemsida. Snarare än att göra en kvantitativ 

enkätundersökning, valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning för att skapa mer 

förståelse för studenternas åsikter. Därför är uppsatsens syfte även att undersöka studenternas 

användning samt motivationer för användning av hemsidan. 

 

1.3.1 Frågeställning 

1. Vad tycker de studenter som går sitt första år på HH under hösten 2013, om 

användarvänligheten på hemsidan?  

2. Vad uttrycker studenterna att de behöver på HHs hemsida? 

3. Hur navigerar sig studenterna på HHs hemsida via klickvägen och sökvägen? 

 

1.3.2 Avgränsning 

Mer avgränsat är vårt syfte att undersöka vad förstaårsstudenterna anser om hemsidan 

eftersom de inte har så mycket tidigare erfarenhet av den. Ju vanare en användare är vid en 

hemsida desto lättare kommer det att vara för dem att hitta sådant som de aldrig förr har letat 

efter. Därtill ju längre en student har använt högskolans hemsida desto mer vet denne var 

saker och ting finns. Att undersöka vad studenter tycker om navigationen till en viss typ av 

information de en gång redan hittat är dock fortfarande viktigt. Dessutom är det nödvändigt 

att veta, eftersom vi undersöker vad de tycker om navigationen till det de har behov av på 

hemsidan. Det är ofta så att användaren efter ett tag glömmer bort vad denne egentligen tyckte 

om hemsidan i början av studierna, eftersom denne då har kommit förbi inlärningskurvan. 

Följaktligen har användaren oftast inte längre lika kritiska ögon gentemot hemsidan som 

denne kanske hade i början. Av dessa orsaker är förstaårsstudenterna viktigast för oss.  

 

Vid avgränsningen av hemsidan uppstår också vissa svåra gränsdragningar. Genom hemsidan 

kan studenter exempelvis klicka sig till ”Är student” och sedan vidare till studentportalen, 

vilket kan ge intrycket att studentportalen är en del av HHs hemsida. Så är det dock inte enligt 
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Hällemarker6. Eftersom även webbansvarige har denna avgränsning för vad som inkluderas i 

hemsidan, har vi ingen anledning till att se hemsidan på ett annat sätt. Däremot är all 

information, på vägen fram till bland annat studentportalen, en del av hemsidan. Via 

startsidan går det också att ta sig till bibliotekets hemsida, huruvida denna räknas som en del 

av HHs hemsida eller inte kan diskuteras. Gränsdragningen är svår och i slutändan blir det 

upp till vilken avgränsning vi måste göra. Biblioteket är en del av HH, dess huvudsakliga 

uppgift är att låta studenterna låna kurslitteratur, sitta och studerar samt bistå med hjälp och 

informationssökning, därtill länkas den via HHs hemsida. Däremot länkas även andra 

verksamheter, som exempelvis studentkåren, via HHs hemsida, men är trots det inte en del av 

den. Hällemarker nämnde heller inte biblioteket överhuvudtaget när vi frågade henne om HHs 

hemsida, men nämnde utbildning, forskning och samverkan7. Den definition av hemsidan vi 

följer exkluderar därmed bland annat studentportalen, Blackboard/Lärarplattformen, 

studentkåren och biblioteksdelen.  

 

Vår största anledning att inte inkludera plattformarna studentportalen och Blackboard är att 

studenterna, enligt vår bedömning, inte riskeras att bli försummade där lika mycket som på 

HHs hemsida. Dessutom var vi, på grund av tidsmässiga ramar, tvungna att begränsa vårt 

undersökningsområde. Med detta och föreliggande uppsats bakgrund i åtanke ansåg vi det 

vara rimligast att ägna undersökningen åt hemsidan eftersom vi förväntade oss möta mer 

missnöje där, på grund av sämre användarvänlighet. 

 

Givetvis har en annan typ av avgränsning gjorts. För det första att undersökningen fokuserar 

på vad studenterna, enligt dem själva har behov av som studenter, i samband med sin 

utbildning, när undersökningen genomfördes. Därför tillfrågades studenterna vad de använder 

på hemsidan. För det andra fokuserar undersökningen också på vad de kan tänkas ha behov av 

som studenter, i samband med sin utbildning, när undersökningen genomfördes. Därför 

kartlade vi också vad som erbjuds inom de delar som studenter använder på hemsidan, innan 

genomförandet av våra fokusgruppsintervjuer. Detta för att observera hur de navigerar sig 

fram till sådant som de ännu inte letat efter på hemsidan, men kan komma att ha behov av i 

den närmaste framtiden. 

 

 

6 Ulrika Hällemarker, webbansvarig Högskolan i Halmstad, intervju den 10 oktober 2013. 
7 Ulrika Hällemarker, webbansvarig Högskolan i Halmstad, intervju den 10 oktober 2013. 
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Uppsatsens huvudfokus ligger på användarvänligheten gällande navigation på HHs hemsida, 

samt vad som kan underlätta, eller stå i vägen, för användaren att hitta vad denne söker efter. 

Uppsatsen syftar därmed inte till att lista upp konkreta förbättringsförslag eller aktiviteter i 

form av exempelvis en kommunikationsplan. Anledningen är att uppsatsen då övergår ifrån 

att ses som ett examensarbete till ett projektarbete. Dock ger vi under diskussionsdelen olika 

råd utifrån respondenternas åsikter. Slutsatser om exakt hur HHs hemsida bör förändras 

utifrån åsikterna är därmed upp till utvecklarna. 
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2 Tidigare forskning 

Här presenterar vi forskning gällande interaktion med hemsidor. Eftersom denna uppsats 

handlar om vad studenter tycker om användarvänligheten på HHs hemsida, har vi tagit fram 

tidigare forskning angående användarvänlighet på andra lärosätens hemsidor.  

 

Saghafian (2010) har skrivit uppsatsen En utvärdering av Kungliga Tekniska Högskolans 

webbgränssnitt: med fokus på användbarhet. Saghafian använder interaktionsdesign och 

kognitiva ramar som teoretisk referensram, samt förundersökning, användbarhetstest, 

fokusgrupp och återkoppling som metod. Studiens syfte är att undersöka ifall det finns brister 

i KTHs gränssnitt som försvagar interaktionen med användaren. Därtill är studiens syfte att 

undersöka de behov och krav som användare har, samt om gränssnittet lyckas tillfredsställa 

dessa. Resultatet tyder på att användarna, vid upprepande tillfällen, har stora svårigheter att 

hitta information på hemsidan vilket i sin tur leder till minskat engagemang. Enligt Saghafian 

fokuserar hemsidan främst på blivande studenter, vilket innebär att antagna studenter på KTH 

blir försummade gällande deras behov och krav på gränssnittet. Författaren konstaterar att 

användarvänligheten på hemsidan är bristande emot de antagna studenterna. Dessutom anser 

författaren det vara felaktigt att hemsidan prioriterar de eventuellt blivande studenterna över 

de antagna studenterna. Därtill skriver Saghafian att när studenterna dessutom utvecklar sina 

egna navigationsmetoder som leder till att de vistas allt mindre på själva hemsidan bör detta 

beaktas som tydliga varningstecken. Slutligen skriver Saghafian att ifall KTHs mål är att ha 

en användarvänlig hemsida gentemot de antagna studenterna, samt att studenterna ska 

använda hemsidan i den utsträckning som är tänkt, bör de granska sina val över målgrupp och 

prioriteringar. (Saghafian 2010:1–27) 

 

Margolin et al. (2012) har genomfört en studie, The Community College Website as Virtual 

Advisor: A Usability Study, vilken undersöker tre ”community colleges” hemsidor i 

mellanvästra USA. Studien syftar till att undersöka ifall dessa hemsidor är användarvänliga 

och användbara för att tillhandahålla relevant information för studenterna att lättare uppnå en 

examen. Margolin et al. har som syfte att undersöka varför studenter på dessa typer av skolor 

har svårare att uppnå en examen, samt ifall det kan bero på brist på användarvänlighet ifrån 

hemsidornas håll. Resultatet visar att dessa hemsidor inte är användarvänliga samt 

utvecklingar och förbättringar skulle behövas för att användarvänlighet ska uppnås. Margolin 

et al. anser bland annat att; Hemsidorna bör göra informationen mer tydlig och samlad, så 
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studenterna inte behöver pussla ihop flera utspridda bitar av information för att förstå en 

frågas helhet; Hemsidorna bör tydliggöra svårbegripliga och byråkratiska begrepp, samt; 

Hemsidorna bör förbättra deras övergripande struktur och layout, främst gällande mängden 

text och information som finns på en och samma sida, men som ändock behandlar olika 

ämnen och frågor. Författarna anser dessutom att ifall hemsidorna tillhandahåller en mer 

fullständig, tydlig och konsekvent information kan det underlätta för studenterna att uppnå en 

examen. (Margolin et al. 2012:44–62)  

 

Snider & Martin (2012) har skrivit Evaluating Web Usability där de undersöker ett 

universitets hemsida från sydöstra USA. Syftet är dels att undersöka användarvänligheten för 

den del av universitetets hemsida som är riktad mot de antagna studenterna. Samt dels att 

universitetet ska få bättre perspektiv på vilka åtgärder som bör utföras för att bli ett 

användarvänligare hjälpmedel för studenterna. Snider & Martin kommer bland annat fram till 

att studenthemsidan varken ger effektiv navigation, interaktivitet, innehåll eller information 

för att stötta användarnärvaron. Därtill var respondenterna överens om att hemsidan behöver 

förbättras särskilt gällande navigationselementen, tre faktorer var framträdande för dessa 

förbättringar; Informationen på studenthemsidan borde vara organiserad efter dess relevans; 

Hemsidan borde vara konsekvent angående ord och termer som används, inte ge intrycket att 

flera administratorer använt sig av olika terminologier på en och samma hemsida; Länkarnas 

titlar för destinationsmålet var otydliga och det tog för många klick för att hitta vad de letade 

efter. Till följd av dessa, och i samband med att hemsidan är väldigt omfattande, gick många 

respondenter vilse, utan att kunna hitta tillbaka till dit de började. Av den anledningen, skriver 

författarna, borde hemsidan ha länkstigar som visar hur studenterna tog sig till en viss plats. 

Enligt Snider & Martin ansåg respondenterna att; Det är överväldigande mycket information 

på hemsidan; Det krävs för mycket scrollning och för många klick för att nå sin destination 

(vilket även frustrerade studenterna); Allmän information på hemsidan var inte konsekvent; 

Det borde finnas en ”menade-du-funktion” vid sökning, samt; Det enda enkla viset att hitta 

information på var genom att skriva in det i sökfältet. Därtill skriver författarna om en del 

observationer som de gjorde på respondenterna. Bland annat använde hälften av 

respondenterna Google samt hemsidans egna sökfält för att navigera sig. Alla respondenter 

hade dessutom problem att hitta hemsidans aktivitetssida. Därtill gav en del respondenter upp 

gällande uppgifter eftersom de hade klickat så mycket och hade fortfarande aning om vart de 

skulle gå. (Snider & Martin 2012:30–39) 
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Studien som Rahman & Ahmed (2013) skrivit, Exploring the factors influencing the usability 

of academic websites: A case study in a university setting, syftar till att utvärdera 

användarvänligheten på Dhaka Universitets (DU) hemsida utifrån studenternas perspektiv och 

användning. Samt fastställa de faktorer som påverkar användarvänligheten på hemsidan. 

Studiens resultat tyder på att studenterna på DU inte är tillfredsställda med hemsidans 

användarvänlighet, samt att hemsidan är i behov av utveckling, förbättring och frekventare 

uppdateringar. Detta beror dels på bristen av relevant och aktuell information, vilket kan bero 

på att hemsidan inte uppdateras regelmässigt, enligt författarna. Samt dels på bristen av 

användarvänlighet på hemsidan. Rahman & Ahmed uppmanar skapare av 

utbildningshemsidor att de måste tänka på användarvänlighet som en av de huvudsakliga 

designfrågorna då en utbildningshemsida byggs. Vidare påpekar författarna att för att uppnå 

användarvänlighet är det främst fem faktorer som måste tänkas på; Interaktivitet och 

funktionalitet; Navigation, sökning och ett tilltalande gränssnitt; Tillförlitlighet, spridning och 

auktoritär information; Tillgänglighet, förståelig, lärbarhet och genomförbarhet, samt; 

Effektivitet och reliabilitet. (Rahman & Ahmed 2013:40–47) 

 

Ovanstående visar bland annat att hemsidor för högskolor och universitet många gånger har 

brister i användarvänligheten på grund av en enorm mängd av information. I vissa fall var 

användarvänligheten så dålig att respondenter helt gav upp för att de inte hittade vad de sökte 

efter. Vidare får vi bekräftat att användarvänligheten för antagna studenter tenderar att 

försummas i ansträngningen att göra hemsidan bra för eventuellt blivande studenter. 

 

I samband med undersökningarna ovan söker vår studie skapa ytterligare förståelse för 

svenska studenters upplevelser av hemsidor för högskolor och universitet. Detta med hjälp av 

det teoretiska perspektivet Uses and Gratification (U&G), vilket vi ser en betydande frånvaro 

av i undersökningar av den här typen av hemsidor. Därför kan det vara intressant att se om vi 

kommer fram till liknande resultat med detta perspektiv. Föreliggande uppsats tar dessutom 

U&G ett steg längre med hjälp av Wodtke & Govellas (2009) principer. Dessa principer ger 

oss information om hur en bra interaktion med en hemsida skapas. Vi utgår ifrån att 

tillfredsställelse, alltså gratification, skapas ifall dessa principer följs. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska referensramar som vi valt att applicera på vår studie.  

 

3.1 Uses and Gratification 

U&G undersöker vad användaren har för behov av ett medium samt vad användaren upplever 

för tillfredsställelse av användningen av mediet i fråga.  

 

U&G perspektivet utvecklades ifrån kommunikationsteorin i syfte att identifiera och profilera 

människors motivationer för användningen av radio samt det tidiga televisionsmediet. U&G-

teorin är ansedd som en ”hur och varför” inriktad teori för att förstå medieanvändares 

motivationer. Med andra ord, ”uses” syftar på att människor på olika vis aktivt använder en 

eller flera medier i samband med ”gratification” som betyder tillfredsställelse, vilket 

människor kan uppleva när de använder mediet i fråga. (Stafford, Stafford & Schkade 

2004:266) Denna teori avspeglar begäret att förstå publikens inblandning inom 

masskommunikation. Därtill är det den enskilde individen som lyfts upp med dennes egna 

erfarenheter och perspektiv på massmediet i fråga. Teorin ersätter uppfattningen om att 

publiken är en passiv användare, och ser istället användarna som aktiva. (Blumler 1979:10) 

U&G-teorin har gett forskare ett nytt sätt att se på relationen mellan skapare och använder, 

där det är användarna som har större inflytande på skaparna, inte vice-versa. (jfr Elliott 

1974:255) “Audience members are variably active participants who initiate the selection and 

use of communication vehicles. Instead of being used by the media, people select and use 

media to satisfy felt needs or desires” (Rubin 2009:167). Dessa åsikter håller även forskarna 

Bryant & Street (1988) med om; ”The notion of ’the active communicator’ is rapidly 

achieving preeminent status in the communication discipline” (Bryant & Street 1988:162). 

 

Enligt Blumler (1979) appliceras U&G-teorin oftast på studier av massmedieinnovationer. Då 

det dock kommer till att forska om och förstå medieanvändning är det karaktäristiskt för 

teorin att den inriktar sig mer på individnivån än massnivån. Därav är U&G-teorin passande 

för ge ett individnivåperspektiv även på ett massmedium så stort som en hemsida. Detta, 

skriver Blumler, är på grund av den naturliga interaktiviteten samt den användarinriktade 

karaktär som Internetmediet har och består av. (jfr Blumler 1979:21)  
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Författarna Katz, Blumler & Gurevitch (1974), hänvisade till en U&G-modell som 

presenterades av två svenska forskare år 1968. Denna modell inkluderade följande element; 1. 

Publiken uppfattas som aktiv, det vill säga att en viktig del av massmedieanvändning är 

målinriktad. 2. Inom masskommunikationsprocessen ligger mycket av initiativet hos publiken 

gällande att länka tillfredställning utav behov och medieval. 3. Media tävlar emot andra källor 

som ger människor tillfredställning utav deras behov. (Severin & Tankard 1997:331f.) 

Stafford, Stafford & Schkade (2004) skriver om kommunikationsteoretikern, William 

McGuire (1974), som hävdade att det inte var lika viktigt att få veta hur användarna kom i 

kontakt med ett medium, det vill säga effekterna utav ”browsing”. Det var istället viktigare att 

förstå hur ett medium kunde hålla kvar användarnas intresse när de väl kommit i kontakt med 

det, det vill säga effekterna av tillfredsställelsen och användarvänligheten av medieinnehållet. 

(jfr Stafford, Stafford & Schkade 2004:267) 

 

I Severin & Tankard (1997) står det att användaraktiviteten är kärnkonceptet av U&G-teorin. 

(Severin & Tankard 1997:329) Enligt teoretikern Katz (1959) är U&Gs tankesätt den mest 

lovande inriktningen för masskommunikation. Författaren definierar U&G som; ”It is the 

program that asks the question, not ’What do the media do to people?’ but, ’What do people 

do with the media?’”. (Katz 1959:2)  

 

Blumler & Katz (1979) skriver att empiriska studier, angående användares U&G, lägger 

tyngden på att mer systematisera det som innefattas i studierna inom detta fält. 

Systematisering innebär att forskare tittar efter användarens behov, vilka skapar förväntningar 

av massmedier eller andra källor. Detta leder till olika mönster av medieexponering och 

resulterar bland annat i tillfredställning utav behov. (Katz, Blumler & Gurevitch 1974:20) 

 

Stafford, Stafford & Schkade anser att U&G-teorin används till att på ett empiriskt vis 

utveckla samt förbättra olika dimensioner av Internet för användare. Detta särskilt med tanke 

på den betydande roll som Internet har i vårt alltmer utvecklande och modernare samhälle. 

Det finns dessutom många teoretiker, skriver författarna, som anser att U&G är en 

forskningstradition som lämpar sig bäst för studier och forskning gällande Internet. (jfr 

Stafford, Stafford & Schkade 2004:261) En av dessa är Denis McQuail (2010) vars åsikt om 

teorin är; “The approach is appropriate for application to the Internet and other new media, 

especially for comparison and description, and is increasingly being applied [...].” (McQuail 

2010:426).  



   13 

 

Teorin lär oss att användarna är medvetna om vad de söker efter och om de hittar det skapas 

en tillfredsställelse som användarna är medvetna om. På grund av denna medvetenhet går det 

även att fråga HHs förstaårsstudenter om deras upplevda tillfredsställelse. Det är därmed 

rimligt för oss att använda U&G i vår undersökning och utgå ifrån att användarna är medvetna 

om vad de är ute efter på HHs hemsida. Information söks av specifika anledningar, snarare än 

att användare slentrian-klickar sig igenom hemsidan för att de har tråkigt. 

 

3.2 Wodtke & Govellas principer 

För att hitta mer specifika aspekter att fråga efter angående användarvänlighet på hemsidan, 

samt att bättre konkretisera U&G, behövde vi ytterligare en teoretisk referensram. Av denna 

anledning presenteras här Wodtke & Govellas principer för hur man skapar en bra hemsida. 

Dessa principer ger webbdesigners vägledning och hjälp för att så mycket som möjligt främja 

interaktionen mellan en hemsida och dess besökare. Därtill var principerna en del av 

kurslitteraturen inom Media- och kommunikationsvetenskap på HH, vilket även bidrar till 

varför vi anser det vara intressant att använda just dessa principer. Dessa principer lärs ut av 

högskolan och borde därför rimligtvis följas av dem. Vi valde att inkludera de principer som 

har med användarvänlighet att göra och som i övrigt är relevant för vår uppsats. Därför 

inkluderade vi följande principer; ”Design for wayfinding”; ”Design ergonomically”; ”Be 

consistent; consider standards” och; ”Provide error support – Prevent, protect, and inform”. 

Låt oss börja med principen Design for wayfinding. 

 

Design for wayfinding. Denna princip handlar om att låta besökarna få veta: 

 Vart någonstans de är, vilket kan förmedlas genom en logotyp som påminner om 

vilken hemsida de är på, och genom titlar på hemsidorna. 

 Var de kan hitta det de söker, vilket vanligen förmedlas med en global navigation. 

”Global navigation is a set of navigations tools that are consistent throughout a Web 

site” (Wodtke & Govella 2009:4f). En utvecklare bör ställa sig frågor angående vad 

användarna vill ha och vad användarna snabbt ska kunna hitta. (ibid.) 

 Vilka sidor de redan har besökt, vilket kan förmedlas genom att visa vilka länkar 

besökaren redan klickat på, till exempel genom färger. (a.a. 4f.) 
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 Hur de tar sig till det de söker, vilket exempelvis kan förmedlas genom att få länkarna 

att se klickbara ut samt ge dem tydliga titlar. (ibid.) Exempel på tydliga titlar, i fallet 

då en användare letar efter en scarf, är Accessories, eller Winter accessories. På så sätt 

blir det uppenbart och tydligt var användaren kan hitta vad denne letar efter. (Wodtke 

& Govella 2009:44)  

 

Design for wayfinding handlar även om sökmotorer. En bra sökmotor är snabb samt ger 

förslag på sökord (a.a. 104-108). Sökmotorn blir dessutom bättre ifall den vet vart användaren 

har förut och vad användaren eventuellt sökt på tidigare (a.a. 119). 

  

Design ergonomically. En person som är inne på en hemsida använder sina händer och ögon 

för att navigera sig. Webbdesigners måste ha detta i åtanke genom att exempelvis minimera 

mängden och frekvensen av scrollning på en hemsida, därtill är onödigt mycket scrollande 

inte ergonomiskt för händerna. Därför är det viktigt att lägga till genvägar eller dylikt som 

medför att det går snabbt för användaren att hitta vad denne söker efter. Texten kan vara icke-

ergonomisk för ögonen exempelvis om den har för liten storlek. Denna princip berör också 

minimeringen av sådant som kan vara irriterande eller störande. (jfr a.a. 8-11) 

 

Be consistent; consider standards. Användaren har redan förväntningar om hur man 

använder en hemsida. Denna princip handlar om att ta hänsyn till dessa förväntningar. 

(Wodtke & Govella 2009:11) En designer bör alltså hålla uppsikt över konventioner som 

finns inom en hemsida (a.a. 13). ”Consistent labeling and design also give an air of 

professionalism; it doesn’t look like you have 30 interns running around building Web pages 

without talking to anyone” (Wodtke & Govella 2009:13). 

 

Rely on recognition rather than recall. Denna princip handlar om att låta hemsidan fungera 

som användarens minne. Exempelvis genom att spara det användaren tidigare skrivit in i 

sökfältet. Detta kan innebära att användaren inte behöver ta upp sin adressbok för att slå upp 

information. (Wodtke & Govella 2009:15) Ett stort problem kan dock vara rubriksättningen. 

Exempel ges att överrubriken ”Status” inte har en självklar koppling till underrubriken ”Site 

statistics”, på så sätt får användaren det svårt att återerinra sig gällande under vilken rubrik det 

som denne letar efter finns. Förslag ges att visa alla underrubriker direkt för att undvika att 

leka kurragömma med dem. Det leder visserligen till mer scrollning men det tar längre tid att 

behöva trycka på alla underrubriker för att hitta vad som letas efter. (a.a. 16) 
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4 Metod 

Vi genomförde två sorters undersökningar: Den första var fokusgruppsundersökningar, där 4-

6 personer skulle föra diskussioner utifrån frågor vi skulle ställa angående åsikter om 

användning och behov (jfr Wibeck 2010:62). De olika fokusgruppsintervjuerna genomfördes 

ht. 2013, i ett av HHs grupprum och var ungefär två timmar långa. Den andra typen av 

undersökning var observationer av hur studenterna navigerar sig på hemsidan samt deras 

reaktioner på detta under fokusgruppsintervjuernas gång. Som stöd till vårt val av metod har 

vi forskaren Stokes (2013) påståenden ”The interview as a method in media and culture 

research enables us to find out about people’s ideas, opinions and attitudes.” (Stokes 2013:92) 

”Focus-group research on the media tends to address questions of audience taste and 

preference and is a good method for getting an understanding of people’s responses, attitudes 

and beliefs about certain topics […].” (Stokes 2013:187)  

 

4.1 Frågorna för fokusgruppsintervjuerna 

Nästa steg vi genomförde var att vi konkret valde ut de frågorna som vi ställde, och bestämde 

de diskussioner som sedan fördes under intervjuerna. För denna avsikt behövde vi först gå 

tillbaka till de teoretiska ramarna:  

 

För det första pekade U&G på att fråga efter användarnas behov för att förstå bakgrunden och 

motivationen till deras användning. För det andra medförde U&G att vi överhuvudtaget kunde 

ställa specifika frågor till studenterna om deras behov, eftersom de förväntas vara medvetna 

om behoven. Wodtke & Govellas principer gav oss därtill en vägledning till vilka typer av 

frågor vi ställde och vad i undersökningen som var värt att observera samt notera med hänsyn 

till användarvänlighet och tillfredsställelse. Överlag talade principerna för tydlig och 

lättanvänd navigation, samt övriga faktorer som hjälper användaren att hitta vad denne söker 

efter. Detta vägledde oss i vilka frågor vi kunde ställa och iakttagelser vi kunde notera under 

fokusgruppsintervjuerna. 

 

Så vilka frågor skulle vi konkret ställa? I centrum stod användning, motivationer/behov till 

användning och åsikter. Därför tog vi, under fokusgruppsintervjuerna, reda på vad studenterna 

vid tillfället använde hemsidan till samt varför, för att undersöka behoven. Eftersom det i 

studenternas förslag om vad de skulle vilja ändra på hemsidan även döljs behov, ställde vi 

också en fråga om förbättringsförslag. Dessutom undersökte vi hur de navigerade sig dit de 
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vill på hemsidan för att sedan fråga vad de tyckte angående navigationen. Eftersom 

studenterna kunde hitta vad de sökte efter både genom att klicka sig fram och söka via 

hemsidans sökfält ställde vi följdfrågor om hur bra/dåligt de tyckte om båda vägarna. Dock 

visste studenterna givetvis redan hur de hittar till sådant som de tidigare sökt efter, men att 

fråga efter hur bra/dåligt de tycker processen är för att ta sig dit, var ändå relevant för oss. 

Däremot, för att undersöka hur de navigerade sig fram till något helt nytt och vad de tycker 

om det, gav vi dem uppgifter att hitta sådant som de inte tidigare hade letat efter. Dock skulle 

det ändå handla om sådant som fanns inom ramarna för deras behov, exempelvis vilka regler 

som gäller vid omtentamen. Exakt vilka frågor som ställdes finns med som bilaga. (se Bilaga)  

 

4.2 Fokusgrupperna 

Wibeck (2010) nämner att en specifik anledning till att välja just fokusgrupper som metod är 

när ageranden och motivation ska undersökas. I fokusgruppsdiskussioner kommer det fram 

hur deltagarna säger att de agerar och varför de agerar som de gör. Framförallt kan deltagarna 

jämföra sina erfarenheter med varandra och diskutera varför de gör som de gör. Dessutom kan 

deltagarna ställa frågor till varandra och därmed inspirera moderatorn till sådant som denne 

inte tänkt på. (Wibeck 2010:52) Nämnas bör att eftersom detta är en kvalitativ metod är inte 

syftet att generalisera över alla förstaårsstudenter på HH. 

  

I en strukturerad intervju styr moderatorn. I en ostrukturerad intervju dock, låter moderatorn 

gruppen diskutera så fritt som möjligt med varandra. Hög aktivitet från moderatorn möjliggör 

att flera olika ämnesaspekter täcks in, men det kan även innebära att deltagarna inte får 

möjlighet att uttrycka sina synpunkter. (Wibeck 2010:56f) Av denna anledning valde vi att 

föra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Detta gav oss möjligheten att ställa specifika 

frågor och följdfrågor. Därtill gav det oss även möjligheten att ge utrymmer till 

respondenterna så att de själva kunde diskutera sinsemellan. En moderators roll varierar 

beroende på vilken typ av intervju som har valts, men gemensamt är att denne ska vara 

engagerad och opartisk på samma gång. Moderatorn ska uppmuntra respondenterna att prata, 

men samtidigt vara tydlig med att själv inte ta ställning. Att nicka instämmande är alltså inget 

man ska göra. (Wibeck 2010:83f)  
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Vidare finns det olika nivåer av interaktioner att ta hänsyn till vid en fokusgruppsintervju. En 

nivå handlar om hur deltagarna samspelar genom kroppsspråk och peka ut vem som är 

dominant. En andra nivå handlar om att se sociokulturella sammanhang i en fokusgrupp. En 

tredje nivå handlar om samspel mellan olika tankegångar, idéer och argument. 

(Wibeck:2010:36) Till vår undersökning ansåg vi det endast vara intressant och relevant att 

beakta den sistnämnda.  

 

Vi kom sedan till stadiet där vi fick bestämma ifall fokusgrupperna skulle vara homogena 

eller heterogena. Alltså, skulle grupperna exempelvis bestå av studenter ifrån samma klass, av 

samma ålder och kön, eller skulle varje grupp bestå av studenter ifrån olika klasser och av 

olika åldrar och kön? (jfr Wibeck 2010:63f) Homogena grupper har fördelen att deltagarna 

slappnar av och vågar prata mer bland människor med gemensamma erfarenheter. Sådana 

grupper rekommenderas ifall forskaren vill jämföra olika gruppers åsikter. Jämförelsen som 

forskaren då gör är mellan vad flera olika homogena grupper tycker om något. Heterogena 

grupper bör istället användas ifall syftet är att se hur olika människor själva sätter sina åsikter 

i relation till varandras, och hur dessa leder till utveckling av idéer. (Wibeck 2010:63f) Vi 

ansåg det vara mest lämpligt att ge de olika deltagarna möjlighet att diskutera med varandra 

och därmed själva diskutera varandras olika åsikter, idéer och erfarenheter. Snarare än att vi i 

analysfasen ska gissa oss fram till vilka argument de olika grupperna kunde ha haft och varför 

de exempelvis inte höll med varandra på vissa punkter. Vi utgick ifrån att om olika människor 

får möjligheten att utmana varandras argument kan nya idéer, åsikter och behov bättre 

synliggöras. Av ovannämnda orsaker valde vi att genomföra heterogena 

fokusgruppsintervjuer.  

 

4.2.1 Observationer och dokumentation 

Fokusgruppsintervjuerna dokumenterade vi genom en diktafon. Kamera valde vi bort 

eftersom den skulle riskera att distrahera deltagarna, samt lättare äventyra deras identiteter. En 

diktafon glöms mycket lättare bort. Dock skulle det vara svårare att alltid veta vem som talade 

och därför förde vi även anteckningar under intervjuerna. (jfr Wibeck 2010:91) 

 

Fokusgruppsintervjuerna innebar även att en observationsundersökning, av hur 

respondenterna använder hemsidan, gjordes parallellt. För att förstå deras åsikter ansåg vi det 

vara direkt nödvändigt att observera hur de tar sig till vad de söker efter. Därav, under tiden 

som de faktiskt genomförde deras uppgifter, observerade vi vad och hur de gjorde för att leta 
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upp dessa informationer. Vi bad dem att först lösa uppgifter via klickvägen och sedan via 

sökvägen. Observationerna vi då gjorde hjälpte oss sedan att bättre förstå deras kommentarer 

angående hur lätt eller svårt det var för dem att hitta saker och ting. Observationerna kunde vi 

dessutom dokumentera genom att det som skedde på datorskärmen, som deltagarna fick 

använda för att utföra uppgifterna på, spelades in med hjälp av en mjukvara. 

 

Då vi senare utförde analysen jämförde vi dessa dokumenteringar, det vill säga 

anteckningarna och inspelningarna, för att bättre sammanställa informationen samt få en 

korrekt helhetsbild av resultatet.  

 

4.2.2 Kodning 

Att koda är till för att dela upp data i enheter och söka efter mönster. Det kräver systematiska 

steg och ett definierat protokoll. (jfr Wibeck 2010:100) I protokollet bestäms vilka steg som 

ska tas i analysen samt i vilken ordning. Detta bidrar till att forskaren inte missar kritiska 

faktorer. (a.a. 106) Att koda är alltså något viktigt för att hjälpa oss att tolka materialet på ett 

bättre sätt. Ifall vi anpassar kodningen utifrån vår studies syfte samt vad vi vill undersöka, 

behåller vi även validiteten på ett bättre sätt. 

 

Det vi tog fram från fokusgruppsintervjuerna var behov och åsikter. Eftersom vi frågade efter 

förbättringsförslag kom även andra åsikter fram, vilka vi ansåg även vara högst relevanta att 

koda. Av dessa anledningar valde vi att koda det som studenterna sa på följande vis: 

 

 Behov – Sådant som studenterna säger att de behöver och som hemsidan erbjuder, 

som studenterna vill ha men saknar på hemsidan, och/eller sådant som utvecklarna 

tänker sig att studenterna skulle vilja ha och erbjuder.  

 Studenternas förbättringsförslag 

 Negativa åsikter  

 Positiva åsikter 

 

Motiveringar till varför studenterna tycker som de gör registrerades också eftersom vi här var 

ute efter förståelse. Likaså antecknades eventuella diskussioner mellan studenterna. 
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4.2.3 Urval  

Under processen för urval genomfördes olika typer av urval av deltagare i undersökningen. Vi 

gjorde ett stratifierat urval genom att utgå från högskolans olika utbildningsområden för att 

försäkra mångfald från utbildningsområdena i vårt resultat. Vi siktade på att få representanter 

från en klass per utbildningsområde. Eftersom vi ville låta varje klass ha lika stor chans att 

komma med i undersökningen, beslutade vi att göra ett obundet slumpmässigt urval. (jfr Trost 

2007:35) Detta urval gjordes med hjälp av en slumpgenerator, som valde ett program, på 

grundnivå, per utbildningsområde. Då vi hade vårt urval frågade vi lärarna, i respektive 

klasser, att få komma och prata inför klassen för att fråga studenterna ifall de ville delta i vår 

undersökning. När vi hade fått tillåtelse från lärarna genomförde vi även detta. Frågan om 

vilka som var intresserade innebar ett ytterligare urval inom varje klass. Det blev ett 

bekvämlighetsurval (jfr Trost 2007:31) då vi i det skedet fick nöja oss med de i klassen som 

visade intresse. 

 

Alla program ingick dock inte bland alternativen i slumpgeneratorn och en motivering till 

varför framkommer i följande diskussion: Olika program finns på olika nivåer, exempelvis 

grundnivå och avancerad nivå. Vi har redan motiverat varför vi undersöker de som går sitt 

första år på HH, men ett problem som dyker upp är att de som blivit antagna på en 

masterutbildning kanske ändå går sitt första år på högskolan. Av denna anledning borde även 

program på masternivå eventuellt ha inkluderats i intervjuerna. Men ifall vi skulle ha gått till 

en klass för varje utbildningsområde på en enda nivå skulle det inneburit besök hos minst åtta 

klasser. Vi skriver minst eftersom det inte är säkert att ett besök hos en klass genererar några 

intresseanmälningar. Detta skulle i så fall innebära ett besök till hos en annan klass på samma 

utbildningsområde. Att ta med masterprogram och kanske även studerande på forskarnivå 

hade alltså inneburit minst dubbelt så många besök och ännu mer efterarbete. I 

slumpgeneratorn inkluderade vi därför endast program, inga enskilda kurser. Detta bland 

annat eftersom den officiella listan på alla 238 kurser inte inkluderade information om vilket 

utbildningsområde de tillhörde och att undersöka alla dessa manuellt vore orimligt.  

 

Av de anledningar som de två närmast ovanstående styckena presenterar, valde vi att endast 

undersöka de som går sitt första år på HH på program på grundnivå. Populationen blev alltså 

av denna anledning mindre än alla som går sitt första år på högskolan. 
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Vi fick alltså tag på respondenter från utbildningsområdena genom ett slumpmässigt urval. De 

studenter som anmälde sig från klasserna vi besökte delade vi in i grupper utifrån målet för 

heterogenitet i utbildningsområde, kön och ålder. Men det blev dock inte alls som vi hade 

tänkt oss. Vi tvingades räkna utbildningsområdena Lärare och Ekonomi som bortfall av 

följande anledningar: Från utbildningsområdet Lärare fick vi inte tag på några frivilliga 

studenter trots flera försök. Från utbildningsområdet Ekonomi fanns en frivillig student men 

denna person dök inte upp till intervjun. Ytterligare något som bidrog till att urvalet till 

intervjuerna inte blev som vi hade tänkt oss gällde spridningen i grupperna. Under avsnittet 

metod har vi argumenterat för vårt val att genomföra fokusgruppsintervjuer med heterogena 

grupper istället för homogena, men grupperna blev ingetdera. De visade varken heterogenitet 

eller homogenitet i form av ålder, kön eller utbildningsområde. Orsakerna till detta var; De 

studenter som gick i samma klass var endast lediga på samma tider, vilket medförde att de 

endast kunde bli inbokade på samma intervjutillfälle; Flera studenter sa att de skulle komma 

men dök inte upp, samt; Väldigt olika antal studenter från utbildningsområdena anmälde 

intresse. Av dessa anledningar fanns ingen möjlighet till kontrollerad heterogenitet då vi i 

vissa fall endast hade två intresserade studenter per utbildningsområde. Vi blev därmed 

tvungna att dels skapa fokusgrupperna utifrån de frivilliga studenter som anmälde sig och 

faktiskt dök upp, oberoende av kön och ålder. Samt dels istället försöka göra en så heterogen 

fördelning bland grupperna som möjligt i form av utbildningsområde. Med denna bakgrund 

blev gruppfördelningen för fokusgruppsintervjuerna följande;  

 

Grupp 1: Två studenter från Sjuksköterskeprogrammet (Vård) och en student från    

                Administration av datorsystem (Ingenjör och teknik).  

Grupp 2: Två studenter från Administration av datorsystem (Ingenjör och teknik).  

Grupp 3: Två studenter från Sociologi och utvecklingsarbete (Samhälls- och 

                beteendevetenskap) och en student från Sjuksköterskeprogrammet (Vård).  

Grupp 4: Två studenter från Naturvård och artmångfald (Naturvetenskap, miljö och   

matematik) och en student från Administration av datorsystem (Ingenjör och 

teknik).  

Grupp 5: En student från Administration av datorsystem (Ingenjör och teknik) och en student   

                från Hållbar turismutveckling (Humaniora).  

Grupp 6: En student från Affärsystemprogrammet (Informatik). 
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Sammanlagt var alltså antalet studenter som representerade utbildningsområdena:  

Humaniora: En person 

Informatik: En person  

Ingenjör och teknik: Fem personer 

Naturvetenskap, miljö och matematik: Två personer 

Samhälls- och beteendevetenskap: Två personer 

Vård: Tre personer 

 

Totalt blev det 14 personer som representerade utbildningsområdena i fråga, med en övervikt 

på Ingenjör och teknik. Urvalet blev långt ifrån perfekt i form av jämn spridning. 

Verkligheten ser inte alltid ut som man önskar och när så är fallet får forskaren använda vad 

denne får. Faktum är dock att vi lyckades få representanter från olika utbildningsområden att 

mötas och diskutera frågorna, vilket var målet, även om spridningen inte varit optimal. Något 

som bör diskuteras är att endast en student dök upp på sista intervjutillfället, en diskussion 

med andra studenter under just detta intervjutillfälle blev därför en omöjlighet. Vi funderade 

av den anledningen på ifall detta tillfälle skulle ställas in eller inte. Men eftersom denna 

person var den enda som kunde representera utbildningsområdet Informatik genomförde vi 

intervjun ändå. Hon fick alltså inte, i direkt mening, chansen att möta andra studenters input, 

hålla med eller dementera dem. Istället fick hon möta de åsikter vi förmedlade till henne 

utifrån vad studenter hade förmedlat på andra intervjutillfällen, på så vis blev det ändå 

diskussioner. Utifrån hennes svar på frågorna uppnåddes dessutom djupare förståelse, vilket 

medförde att syftet med intervjun uppnåddes trots allt. Något viktig att komma ihåg är att vår 

undersökning aldrig handlade om empirisk generalisering, även om det för oss har varit 

viktigt att låta alla utbildningsområden vara representerade. Meningen med intervjuerna var 

istället att få en djupare förståelse av åsikter. Vi anser därför att intervjuerna och 

undersökningen har uppfyllt sitt syfte.  
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5 Presentation och analys av resultat 

Här presenteras resultaten och analyserna ifrån fokusgruppsintervjuerna.  

 

Vi förde diskussioner om hur resultaten bäst skulle presenteras och kom fram till att det skulle 

vara mest pedagogiskt att redovisa dessa under specifika kategorier. Vissa åsikter framkom 

oftare än andra och därför valde vi att presentera resultatet under fem olika huvudkategorier:  

1. Behov; det som studenterna på eget bevåg använder sig av på hemsidan och själva tycker 

sig behöva.  

2. Layout; vad studenterna tycker om hemsidan utseendemässigt gällande text, bilder samt 

övergripande åsikter om hemsidans utseende i stort.  

3. Navigation; på vilket sätt studenterna föredrar att navigera sig på hemsidan. Med andra ord 

vilken metod de föredrar att använda sig av då de ska hitta det de söker efter på hemsidan; 

”sökvägen” eller ”klickvägen”. Samt övergripande åsikter om navigering på hemsidan.  

4. Sökvägen; vad studenterna anser när de ska söka sig till de informationer som de letar efter 

via hemsidans sökfält.  

5. Klickvägen; vad studenterna anser när de ska klicka sig fram via menyerna och 

undermenyerna till de informationer som de letar efter på hemsidan.  

 

Under ovanstående huvudkategorier finns det även subkategorier. Innebörden för varje 

kategori skriver vi under respektive huvudkategori och subkategori. Där skriver vi även mer 

utförligt om de resultat vi har kommit fram till, utifrån vad respondenterna har sagt, samt 

analyserar dessa resultat. Vi kommer att illustrera våra resultat med citat. Citaten uttrycker 

alltså inte bara åsikterna från endast en student, utan de är menade som illustrationer för vilka 

typer av kommentarer eller reaktioner som de flesta respondenterna gav.  

 

Som nämnts i metoden hade vi två typer av uppgifter som respondenterna fick göra: 1. De 

uppgifterna vi gav respondenterna baserade på de viktigaste behoven och 2. De uppgifterna vi 

gav respondenterna baserade på uppgifterna som gick ut på att hitta sådant de inte redan hade 

navigerat sig till innan. Mailen, Studentportalen och Blackboard nämndes av respondenterna 

som några av de viktigaste behoven, men eftersom inget av detta tillhör hur vi har definierat 

HHs hemsida valde vi att prioritera bort dessa. Vad studenterna ansåg vara viktigt utöver 

Studentportalen och Blackboard var sådant som schema, programspecifik information och 

kontaktuppgifter. Dessa finns direkt på hemsidan och vi har därför valt att prioritera dem. De 
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tre uppgifterna som baserades på vad de inte tidigare hade navigerat sig till, och som vi valde 

att prioritera, var att de skulle hitta campuskarta, regler för omtentamen och examensbevis. 

Detta bland annat på grund av att vi ansåg att kritiken som gavs här inkluderade mycket av 

vad som gavs under de andra kategorierna också. 

 

5.1 Behov 

Under denna huvudkategori undersöks vad det är som studenterna har behov av, för att klara 

sig som student, utifrån det som redan finns på HHs hemsida. Därtill analyseras det resultat vi 

har fått fram. De behov som respondenterna sa att de hade på hemsidan samt vad de använder 

på den nämnde de självmant. Vi gav dem därmed inga förslag till behov eftersom vi som 

moderatorer inte skulle omedvetet påverka respondenterna. 

 

Här presenteras respondenternas svar om vilka behov de har på hemsidan, alltså vad de brukar 

leta upp på hemsidan, vad de besöker regelbundet, vad för information de söker efter som de 

behöver för sina studier, med flera. 

 

Behoven som respondenterna främst nämnde var; 

 Studentportalen  

 Blackboard 

 Schema 

 Program/kurser 

 Mailen 

 Lärare (kontaktuppgifter) 

 

Angående kursplaner uttryckte många behov av att leta upp sin kursplan, vid flera tillfällen, 

via hemsidan istället för att leta upp den en gång och skriva ut den. Kursplanen kan nämligen 

uppdateras. Studenter använder inte schemat endast för att hitta sina egna tider, utan även för 

att hitta andras tider.  

 

”Söka på andra programs scheman också ifall man har en kompis 

från ett annat program om man vill kunna matcha ihop.” 
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5.2 Layout 

Under denna huvudkategori presenteras resultaten och analysen av vad respondenterna tyckte 

om hemsidan gällande dess estetiska utseende. Till denna kategori har vi kunnat lägga in två 

subkategorier baserat på vad som uttrycktes i fokusgruppsintervjuerna; 1. Åsikter angående 

texten på hemsidan, och 2. Åsikter angående grafiken på hemsidan.  

 

5.2.1 Åsikter angående texten på hemsidan 

Här ska vi presentera vad respondenterna tyckte angående texten på HHs hemsida. 

 

Övergripande handlade kommentarerna om att texter upplevdes vara för lång, och på grund av 

all mängd information upplevdes texterna även som kluddiga. De stora mängderna text kunde 

även upplevas som något som stod i vägen för att hitta det som letas efter.  

 

”De försökte få in väldigt mycket information på väldigt liten plats.” 

 

”Jag tycker det är ganska kluddigt, det är väldigt mycket… bara det 

att hitta schemat liksom, det tog jätte lång tid.” 

 

Trots att de flesta respondenterna tyckte att det var mycket text, fanns det studenter som 

tyckte att texten var inbjudande.  

 

”Jag tycker det är väldigt såhär… det som står om varje program det 

är ju väldigt inbjudande texter tycker jag, att de var ganska snyggt 

skrivna faktiskt, man blir ja lockad.” 

 

Orsaken till varför det endast är en mindre skala av respondenterna som berättar om 

tillfredsställelse angående texten kan man dock endast spekulera om. Om texten är inbjudande 

borde majoriteten få denna upplevelse också. Slutsatsen för denna analys är ändock att de 

flesta studenter anser att de inte är tillfredsställda med texten på HHs hemsida. I alla fall inte 

gällande de delar som berör användarvänlighet. 
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5.2.2 Åsikter angående grafiken på hemsidan 

Här ska vi presentera vad respondenterna tyckte om grafiken på HHs hemsida, exempelvis 

bilder och andra grafiska beståndsdelar. 

 

Majoriteten av studenterna ansåg att det var fint med varierande bilder och upplevde inga 

speciella störningsmoment eller irritationer över hemsidans övergripande grafik, de kände sig 

överlag tillfredsställda med det.  

 

“Jag tycker väl att det är lite kul att de ändrar sidan på startsidan så 

att det kommer olika bakgrundsbilder, eller temabilder eller vad det 

heter.” 

 

“Inte mer än svårnavigerat är det inga störsmoment så. Men inga 

sånna störsmoment som blinkande reklam.” 

 

Resultaten och analysen om studenternas åsikter gentemot grafiken på hemsidan var alltså 

främst positiv. Det fanns dock en del respondenter som tyckte att mycket ser ut som oviktig 

information som man oftast ignorerar.  

 

”Jag känner när det blinkar tänker jag direkt, reklam, så jag kollar 

inte ens på [det]”  

 

En del respondenter tyckte att det var mycket utav allt, att man lätt kunde bli förvirrad och 

tappa fokus på grund av olika faktorer såsom blinkande bilder, mycket text och många pop-up 

bilder. Slutsatsen för denna subkategoris analys är alltså att det endast är en minoritet utav 

studenterna som tycker dåligt om hemsidans grafik, men majoriteten av dem ger positiv kritik. 

 

5.3 Övergripande navigation 

Under denna huvudkategori presenteras och analyseras vad respondenterna tyckte om 

hemsidans navigation. Målet här är att undersöka vilken metod studenterna föredrar att 

använda när de söker efter olika saker på hemsidan samt vad de har för övergripande åsikter 

om förmågan att kunna navigera på HHs hemsida. Den subkategori vi har för denna rubrik är; 

Vilken väg studenterna föredrar att använda för att hitta vad de söker efter.  
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5.3.1 Vilken väg studenterna föredrar att ta för att hitta vad de söker efter  

Här redovisar vi vilken väg respondenterna föredrar att ta när de är på HHs hemsida. Vi 

undersöker om de föredrar att ta sig till vad de letar efter genom att klicka sig fram eller 

genom att söka sig fram via sökfältet. 

 

Diskussionerna handlade övergripande om varför de flesta gärna använde sökvägen för att 

navigera sig på denna hemsida när de i vanliga fall brukar föredra klickvägen. De tycker att 

den är svårnavigerad, samt att den är för omfattande med många underrubriker där flera 

rubriker skulle kunna tänkas leda till det man vill hitta men endast ett av dem är rätt.  Men det 

finns dock de studenter som, under fokusgruppsintervjun, sa att de först ändå försöker att hitta 

sig fram till saker via klickvägen och ifall de, av olika anledningar, inte skulle lyckas då 

vänder de sig till sökfältet. 

 

”På denna hemsidan så tycker jag att det är enklare att söka 

just på grund av att den är så stor, det är så mycket rubriker och 

ja... det är så svårt att hitta på den.” 

 

”Jag använder sök, jag tycker att menyerna är ganska dåliga på 

hemsidan, det är väldigt många klickar runt för att hitta exakt 

det du ska.” 

 

”Jag brukar nog gå och kolla, jag vet inte det är nog bara en 

gammal vana, att jag kollar först under de här överrubrikerna 

för att se om det finns där och finns det inte där så söker jag 

också på det. För ofta är det ganska svårt att hitta, att man går 

in någonstans då så tänker man jo men den här rubriken bör det 

finnas under och så finns det inte så får man söka ändå.” 
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5.4 Sökvägen 

Under denna fjärde huvudkategori vill vi presentera vad studenterna tyckte om att söka sig till 

det som de letar efter på HHs hemsida via sökfältet. Vårt mål är att undersöka och analysera 

till vilken utsträckning studenterna använder sig av att söka sig till olika typer av information 

på hemsidan via sökfältet. Därtill undersöker vi varför, eller varför inte, de väljer att använda 

sökvägen i jämförelse med klickvägen. Samt vad de tycker om sökvägen och hur den 

fungerar. De subkategorier som vi har kunnat skapa utifrån respondenternas åsikter är 

följande; 1. Övergripande åsikter om sökvägen. 2. Campuskarta. 3. Schema. 4. Kursplan 5. 

Omtentamen. 6. Kontaktuppgifter och 7. Examensbevis. Från och med denna huvudkategori 

kommer vi i vissa subkategorier att ha med observationer som vi diskuterade längre upp. 

 

5.4.1 Övergripande åsikter om sökvägen 

Under denna subkategori ska vi, från fokusgruppsintervjuerna, framlägga respondenternas 

åsikter gällande vad de övergripande känner, tycker och tänker om sökvägen. 

 

Den vanligaste kritiken gällde att man inte får någon feedback på vad det är man har skrivit 

fel och/eller sökt fel på, med andra ord att det inte finns en ”menade-du-funktion”. Samt att de 

resultat man ofta får fram när man söker kan vara felprioriterade i ordningsföljden.  

 

”Frashantering och sånt att den inte hittar… även om man 

söker på olika versioner av ordet. Vi får ingen feedback om det 

blir fel.”  

 

Angående resultaten för sökningarna fanns blandade åsikter. De flesta respondenter var ändå 

överens om att sökfunktionen inte är så bra överlag. Även om studenterna använder sökfältet 

är de alltså inte helt tillfredsställda med funktionen.  

 

”Blandade resultat. Ibland kommer det upp sådant man inte alls 

har letat efter. Men ibland blir det fullträff.” 
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5.4.2 Campuskarta 

Här ska vi redogöra för det resultat vi fick fram om vad respondenterna hade för åsikter om att 

hitta campuskartan på hemsidan, vilket de fick som en uppgift. 

 

Överlag handlade kommentarerna i gruppen, gällande denna diskussion, uteslutande om hur 

lätt och snabbt det gick att hitta campuskartan via sökvägen. För denna subkategori finns det 

inte så mycket att analysera och diskutera på djupet eftersom alla respondenterna hade 

likartade svar och kommentarer.  

 

”Ja. Det gick ganska lätt att bara skriva in karta också [i sökfältet], 

då kom den upp […] Och då låg den ju där nästan överst också.” 

 

5.4.3 Schema                     

Det gavs inte många kommentarer angående detta ämne. Vi observerade dock att 

respondenterna överlag upplevde att schemat gick snabbt och enkelt att hitta. Snabbare än via 

klickvägen. Dessutom fick de upp länken som första sökträff, det uppstod alltså inga 

missledande resultat eller omvägar. Det räckte med att studenterna endast skrev in ordet 

”schema” i sökfältet och fick fram rätt länk som första sökträff. Respondenterna var enligt vår 

analys tillfredsställda med hur de letade upp samt hittade deras schema via sökvägen.  

 

5.4.4 Kursplan 

Här presenteras respondenternas åsikter, vilka vi erhöll i form av svar och observation, då de 

fick i uppgift att söka efter en kursplan som de själva fick välja. Nedanför presenterar vi citat 

vilka följs av en analys. 

 

Respondenterna ansåg det vara lätt att hitta via sökvägen. Kursplanen gick snabbare att hitta 

via sökvägen än via klickvägen. Det fanns inga tecken eller yttringar på att de skulle ha 

upplevt några känslor i en negativ bemärkelse gällande att hitta kursplan via sökvägen. För 

denna analys vill vi som slutsats kunna påstå att respondenterna kände sig tillfredsställda med 

att hitta en kursplan via sökvägen. 

 

“Det gick lätt.” 
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5.4.5 Omtentamen 

Här ska vi redogöra för resultaten angående vad respondenterna tyckte om den information 

och regler som finns på hemsidan då de skulle leta upp omtentamen via sökvägen. 

 

Vad som till största del kritiserades överlag för denna diskussion, var att de inte fick någon 

feedback ifrån sökmotorn då de skrev in ordet ”omtentamen” på ett felaktigt vis. Många skrev 

in ordet ”omtenta” men fick inte den träff de letade efter. Senare kom vissa på att istället 

skriva in ”omtentamen” och fick då rätt träff meddetsamma.  

 

”Jag hade nog tagit den långa vägen det verkar lättare.” 

 

Därför efterfrågade många av respondenterna någon sorts av feedback-funktion för 

sökfunktionen för att hjälpa dem hitta rätt. Slutligen, eftersom användaren inte får feedback på 

vad som gick fel, eller frågan om användaren istället vill försöka med ordet ”xxx”, kan det 

vara svårt att hitta rätt information. 

 

5.4.6 Kontaktuppgifter 

Här redogörs resultatet som framkom av vad respondenterna hade för åsikter om att hitta 

kontaktuppgifter till lärare via hemsidan. Läraren i fråga fick de själva välja ut vem de ville. 

 

Reaktionerna på användarvänligheten i utförandet av denna uppgift visade överlag på att 

studenterna var nöjda med resultaten de fick fram samt på vilket sätt de fick fram det. De 

upplevde inga krångligheter eller frustrationer med tiden det tog att få fram den rätta läraren 

de sökte efter samt den rätta informationen som de ville ha på personen i fråga. Det som ett 

fåtal respondenter kommenterade i mindre utsträckning var att resultaten på kontaktuppgifter 

visades i fel ordning. Samt att de sökresultat som genererades på lärare som de sökte på var 

felprioriterade, exempelvis att en lärares publiceringar kom upp istället för dennes 

kontaktuppgifter. 

 

”Som sagt till exempel det när sökte på lärare då fick... första träffen 

var inte kontaktuppgiften utan det var en publicering från henne, utan 

någon länk vidare till vem den här personen var.” 
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5.4.7 Examensbevis 

Under denna sista subkategori för sökvägen presenteras det som vi observerade hos 

studenterna vid uppgiften att söka efter examensbevis. 

 

De diskussioner som fördes handlade till största delen om hur viktigt det är att i sökfältet 

skriva in exakt rätt ord. Det räcker inte att skriva in ”examen” utan sökningen måste vara mer 

specifik. Trots detta kände sig många tillfredsställda eftersom de inte ansåg att det var svårt 

att hitta till den rätta informationen ändå, med hjälp av sökvägen. Resultatet visar att om man 

skriver in examensbevis i sökfältet hittar man det väldigt snabbt och enkelt. Vi ser alltså här 

ytterligare en konsekvens av bristen på en ”menade-du-funktion”.  

 

5.5 Klickvägen 

Under denna femte huvudkategori presenteras vad förstaårsstudenterna tyckte om att klicka 

sig fram till den informationen i fråga som de vill hitta på hemsidan. Vi undersöker till vilken 

utsträckning studenterna använder klickvägen för att hitta olika typer av informationer på 

hemsidan och ifall de anser att det är lätt eller svårt. På så vis att respondenterna på egen hand 

letar sig fram till det de söker efter, genom att gå in i huvudmenyerna och undermenyerna, 

samt hitta informationen i fråga på sin rätta plats på hemsidan. Därtill undersöker vi vad de 

tycker om användarvänligheten via klickvägen. De subkategorier som vi har kunnat skapa 

utifrån respondenternas åsikter är; 1. Övergripande åsikter om klickvägen.  2. Campuskarta. 3. 

Schema. 4. Kursplan. 5. Omtentamen. 6. Kontaktuppgifter och 7. Examensbevis. 

 

5.5.1 Övergripande åsikter om klickvägen 

Under denna subkategori ska vi framlägga respondenternas åsikter gällande vad de 

övergripande känner, tycker och tänker om klickvägen. 

 

Övergripande handlade kommentarerna om missnöje, att det är så många rubriker och 

underrubriker på hemsidan. Detta upplevdes som förvirrande och därmed försvårade 

navigationen. Många under gruppintervjuerna ville dessutom omedelbart vända sig till 

sökfältet utan att inte ens försöka sig på klickvägen, men det fick de naturligtvis inte då det 

handlade om klickvägen. Anledningen till detta var att det framkom att det kändes 

överväldigande för dem att ens börja leta någonstans på hemsidan. Dessutom upplevdes 

underrubrikerna som gömda vilket försvårade möjligheten för dem att få en bra överblick.  
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”Ett problem när det är mycket underrubriker i underrubrikerna är 

ju att det blir, det blir svårt ha en överblick över hela webbsidan 

också för eftersom de blir, de förskjuts hela tiden, vilket gör om du 

inte hittar någonting på den underrubriken så kanske det inte alltid 

är så lätt att få ihop den efteråt liksom när du ska till en annan.” 

 

Kommentarerna handlade till stor del också om att många rubriker lätt kunde misstolkas på 

grund av att de inte är definierade på ett tillräckligt tydligt sätt. Samtidigt förväntade sig 

studenterna viss information under vissa rubriker, men istället hittade de vad de sökte efter 

under inte så självklara rubriker. Åsikterna var enhetliga, inga av respondenterna var speciellt 

tillfredsställda över klickvägen på en övergripande nivå.  

 

Många respondenter uttryckte även missnöje i upplevelsen att det som var viktigast för dem 

var svårast att hitta. Den information de behövde upplevdes vara bortprioriterad till fördel för 

annan information.   

 

 ”Det känns som att de tre viktigaste grejerna man kanske vill ha 

koll på när man pluggar är väl ditt schema, sina lärare och liksom 

sin… ja… plattform då. Och det verkar mest otillgängligt.” ”Det 

de fokuserar på verkar som bara reklam för högskolan, vad de 

erbjuder för utbildningar mest.” 

 

”Jag tycker det kan vara lite störande för jag tycker det är bättre 

om de viktiga funktionerna, som vi studenter använder oss av, 

kanske ligger på första sidan så man slipper klicka sin in i allting 

och leta.” 

 

Det fanns även mindre, dock nämnvärda, åsikter som påpekades i förbifarten. En respondent 

ansåg till exempel att frånvaron av en alfabetisk ordning för rubrikerna försvårade 

navigationen. Vi observerade även att respondenterna tyckte att mycket av det som var 

viktigast för dem var svårast att komma åt.  

 

 



   32 

 

5.5.2 Campuskarta 

Här ska vi redogöra för det resultat vi fick fram om vad respondenterna hade för åsikter om att 

hitta campuskartan på hemsidan, vilket de fick som en uppgift. 

 

Överlag var reaktionerna i fokusgruppsintervjuerna, efter utförandet av denna uppgift, att 

campuskartan var logiskt placerad och lättillgänglig. De flesta respondenter klickade endast 

på ”Om högskolan” och sedan ”Besök oss” för att hitta kartan.  

 

”Det tyckte jag var bra när jag letade efter den, att det står ’Hitta 

på campusområdet’.” 

 

”Den var snabb, den var enkel. Ja det var ju bara ett klick.” 

 

Ingen särskild diskussion fördes, men nämnvärt är ändå att en av studenterna uttryckte sig 

negativt om användarvänligheten innan hon ens hade börjat med uppgiften i fråga:  

 

”Det här är ju döjobbigt. Det här tycker jag är jättesvårt.” 

 

Detta visar på att hon generellt inte var tillfredsställd med hemsidan samt har förmodligen 

haft flera svårigheter med den gällande andra avseenden. 

 

5.5.3 Schema 

Nu ska vi presentera de resultat vi fick fram om vad respondenterna tyckte om att hitta sina 

scheman på hemsidan. 

 

Till största del kritiserades att schemat inte låg där den förväntades ligga. Vissa tyckte den 

borde placeras direkt under ”Utbildning”, andra tyckte direkt under ”Är student”. Väldigt få 

förstod att man skulle klicka på ”Utbildning” sedan ”Är student” och därefter ”Webbtjänster” 

för att hitta schema. Denna placering ansågs vara ologisk.  
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”Åh herregud. Jag vet inte om jag har gjort den här ’långa vägen’ 

innan, är jag ens på rätt sida liksom. Jag har ingen aning om vart 

jag ska hämta det här. Jag tycker den borde ligga under här, ska vi 

se studentportalen men då måste jag logga in. Jag vet ju var den 

finns om jag söker på den här uppe. Nej jag har ingen aning asså, 

jag tycker att den borde ligga här.” 

 

Värt att notera är att denna ologiska placering fick några av respondenterna att helt ge upp. 

Personen i fråga klickade på ”Utbildning” och efter att ha letat en längre tid gick hon in på 

”Är student”. Detta visade sig vara en återvändningsgränd och därför började hon om och 

gick in på utbildning igen och efter att ha letat ett tag gav hon till slut upp med kommentaren:  

 

”Har ingen aning. Å vad störigt att jag inte hittar någonstans. Jag 

hade gett upp för längesen om jag hade varit själv och sökt.” 

 

Vissa uttryckte dock positiva kommentarer angående lättheten att navigera sig till ”Schemat”.  

 

”Det var väl inte så svårt. Det var relativt smärtfritt.” 

 

Det finns en särskild anledning till detta. Respondenterna som tyckte det var svårt att hitta 

hade inte lagt märke till snabbvals-rullgardinen. På grund av denna gick det mycket lättare 

och snabbare för respondenten ovan. Frågan är om det är många studenter som inte lägger 

märke till snabbvalsfunktionen och i så fall varför. Sammanfattningsvis tolkar vi således att 

citaten tyder på att de förstaårsstudenter som använder sig av snabbvalsfunktionen känner sig 

tillfredsställda med hur de hittar schemat på hemsidan. De förstaårsstudenterna som däremot 

använder sig av den ”traditionella” klickvägen känner sig inte tillfredsställda på grund av att 

det inte verkar vare sig tydligt eller logiskt för respondenterna vart på hemsidan schemat 

ligger och hur man hittar dit.  

 

 

 

 

 

 



   34 

 

5.5.4 Kursplan 

Respondenterna får här i uppgift att hitta en valfri kursplan via klickvägen. 

 

Ungefär hälften av respondenterna kom med positiva kommentarer medan andra hälften gav 

negativa. Respondenterna som var tillfredsställda ansåg att det låg på en logisk plats samt att 

det gick enkelt och smidigt för dem att hitta kursplanen. De såg att det gick att klicka på 

”Hitta kursplan” redan under ”Utbildning”. 

 

”Ja, jag tyckte det var lätt. Det tog ju inte så lång tid.” 

 

De som gav negativ kritik förväntade sig att det skulle finnas under antingen ”Är student” 

eller ”Vill bli student”. De upplevde därför att kursplanen låg för många klick bort och var 

ologiskt placerad.  

 

”Ja men det är väl för att det finns asså flera alternativ som skulle 

kunna tänkas leda till det, men det är ju oftast bara ett som är rätt. 

Och sen så ligger det lite konstigt kategoriserat kanske.” 

 

Diskussion fördes även kring uppdelningen på ”Vill studera” och ”Är student”. Kursplaner är 

något som kan behövas både innan man blir student på högskolan och när man redan är 

student. Därför kan man bli osäker på vilken meny man ska börja leta kursplaner efter. Här 

kan vi även klargöra att trots att respondenterna letade efter olika kursplaner låg de alla i stort 

sett på samma plats.  

 

5.5.5 Omtentamen 

Här ska vi presentera det som respondenterna sa och tyckte om när de skulle hitta information 

samt regler för omtentamen via klickvägen. 

 

Genomgående kommenterades att tentamensregler kunde hittas på olika platser på hemsidan 

och då i olika långa versioner. Alla respondenter fortsatte inte sitt sökande i tron om att det 

skulle finnas mer information. De litade istället på att de hade hittat den information som 

finns utlagd på hemsidan och letade därmed inte vidare. Av denna anledning gav alla 

studenter hård kritik mot dessa olika versioner av texten.  
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För de som fortsatte leta kunde det se ut såhär: En person i fråga gick först in på ”Är student” 

→ ”Webbtjänster” → ”Tentamensservice”. Hittade en kort information om omtentamen. Ville 

dock ha mer information även om hon hittade denna snabbt. Hon letade vidare och hittade 

efter ett tag en längre version med mer information. Detta genom att gå in på ”Studentstöd” 

→ ”Studenternas rättigheter och skyldigheter” → ”Examination/tentamen”. 

 

Andra genomgående kommentarer handlade om ologiska placeringar. Det indikerades 

exempelvis på att det inte var logiskt att information angående omtentamen skulle stå under 

”Studenternas regelbok” eller under ” Studenternas rättigheter och skyldigheter”. Titeln 

”Studenternas rättigheter och skyldigheter” har inte med information om omtentamen att göra, 

enligt respondenterna. Vissa uttryckte att all information om omtentamen istället borde ligga 

under en rubrik som heter ”Tentamensregler”.  

 

”Den hade ju kunnat vara lite tydligare tycker jag nog, asså kanske 

en huvudrubrik där det står en sån här ’Tentamensregler’, istället 

för att klicka sig in dit och sen klicka sig dit. Eftersom man inte 

riktigt vet var man ska leta.” 

 

Respondenterna var alltså inte fullt tillfredsställda, dels med hur processen gick för dem att 

hitta omtentamen via klickvägen och dels den information som de hittade.  

 

5.5.6 Kontaktuppgifter 

Här presenteras de åsikter som respondenterna hade då de fick i uppgift att hitta 

kontaktuppgifterna till en lärare, läraren i fråga fick de själva välja ut vem de ville. 

 

Ett återkommande problem som studenterna kommenterade om i samband med 

kontaktuppgifter var rubriken ”Lärare” på hemsidan, under fliken utbildning. Exempelvis gick 

en respondent in på rubriken ”Lärare” två gånger i tron om att det stod för anställda lärare på 

högskolan.  
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”Man vill trycka på ’Lärare’ men det är ju programmet ’Lärare’ 

så det tycker jag att det borde stå ’lärarprogrammet’ för jag har 

tryckt många gånger i början på ’lärare’ så har det inte kommit 

upp utan jag har kommit in till Lärarutbildningen istället, så det är 

en idé, man kanske kan ändra skriva ’Lärarprogrammet’ istället.” 

 

En respondent lyckades hitta den kontaktuppgift han letade efter genom att gå in på ”Lärare” 

och därigenom hittade kontaktuppgifter till en person vars namn han blandade ihop med den 

läraren han sökte efter. På det sättet hittade han också en länk till personalkatalogen och 

därigenom till slut hittade han kontaktuppgifterna han sökte efter. Han kommenterade denna 

resa såhär:  

 

”Det gick ju för jävla dåligt. Ja det är ju mer tur än skicklighet.” 

 

Vissa hittade vad de letade efter snabbt och målmedvetet genom att klicka på ”Sök personal” 

på startsidan och söka därigenom. Denna länk var dock inte lika synlig för alla och därför var 

respondenterna främst inte tillfredsställda med hur de hittar kontaktuppgifter via klickvägen.  

 

5.5.7 Examensbevis 

Här presenteras det som respondenterna sa och tyckte vid uppgiften att hitta examensbevis.  

 

Genomgående tyckte respondenterna att examensbevis låg felplacerad. Orsakerna var delvis 

att examensbevis hittades under ”Är student” medan respondenterna tänkte att man inte längre 

är student när man ansöker för beviset.  

 

”’Är student’ känns ju fel. Det finns ju inget... ’har varit student’.” 

 

Dessutom ansåg de att examensbevis låg felplacerad på grund av att ”Studentstöd” ofta 

missförstås till att innefatta problemorienterade frågor och ärenden, inte sådant som 

ansökningsblanketter till examensbevis.  
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”Om man inte vet sen innan vad som finns under studentstöd 

överhuvudtaget kanske man funderat att ’jaha, då kanske det inte 

är den jag ska gå in på’, men sen så liksom kollar man på vad de 

andra handlar om och då kan man förstå att jag ska nog ändå 

trycka på studentstöd.” 

 

”Jag tycker det är lite luddigt att det är under ’Studentstöd’, jag 

vet inte riktigt på vilket sätt examen är studentstöd.” 

 

Respondenterna var alltså inte fullständigt tillfredsställda med navigationen via klickvägen till 

information om examensbevis på hemsidan.  

 

5.6 Sammanfattning av slutsatser från undersökningen 

Vi kommer här inte att ingående sammanfatta alla resultat samt analyser för subkategorierna 

eftersom det skulle kräva väldigt mycket text, plats och upprepning. Det vi istället ska göra är 

att ge en övergripande sammanfattning och slutsats för hela undersökningens resultat som vi 

kommit fram till ifrån analyserna. Enligt respondenternas åsikter och ifrån analyserna drar vi 

slutsatsen att majoriteten av respondenterna inte är fullständigt tillfredsställda med 

användarvänligheten på HHs hemsida.  

 

Det är inte många studenter som navigerar sig via klickvägen, eftersom de bland annat tycker 

att det är för rörigt, svårnavigerat, för många underrubriker, förvirrande kategoriseringar samt 

informationer är inte alltid där studenterna anser att de borde vara. Därav är den övergripande 

slutsatsen gällande klickvägen att studenterna inte är tillfredsställda. Övergripande delen av 

respondenterna sa att de främst använder sökfältet eftersom de anser att det går mycket 

snabbare och enklare att hitta vad de söker efter. Detta trots att de uppger sig föredra att ta 

klickvägen på andra hemsidor som inte är lika stora som HHs hemsida. Sökvägen verkar 

fungera bra för användarna även om den kan bli bättre, till exempel genom att lägga till en 

”menade-du-funktion”. Orsaken är bland annat på grund av att sökmotorn gjorde skillnad på 

”tenta” och ”tentamen”, något som kritiserades en hel del av respondenterna. Samt då 

sökmotorn överlag inte förstod vad respondenterna letade efter och istället gav andra 

sökresultat än de som respondenterna ansåg vara relevant.  
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Vi undersökte även vad respondenterna hade att säga om hemsidans layout, mängden text och 

grafiken. Studenterna hade skilda åsikter om dessa. I de fall respondenterna hade negativ 

kritik att ge, var att grafiken kunde vara distraherande, att de tyckte layouten vara ”kluddig” 

och det var för mycket text/information. I de fall kritiken var positiv var layouten, enligt 

studenterna, stilren. Andra positiva kommentarer handlade om fin grafik och inbjudande text. 

I samband med detta vill vi diskutera uttrycket ”Hälsan tiger still”, som innebär att människor 

för det mesta ger kritik endast då de har något negativt att säga. Angående klickvägen 

upplever vi överlag negativ kritik. Kan det bero på detta fenomen? Vi tror inte att fenomenet 

”Hälsan tiger still” har påverkat resultatet av vår slutsats särskilt mycket av flera anledningar: 

En anledning är att vi upplevde övergripande positiva kommentarer angående hur 

sökfunktionen fungerade, även om den inte var perfekt. Dessutom efterfrågades både positiva 

och negativa aspekter. Även ifall detta fenomen hade påverkat resultatet skulle vi ändå fått en 

hel del information som skulle kunna användas för att förbättra hemsidan och därmed ändå 

gjort uppsatsen användbar. 

 

Något vi vill nämna är att många studenter tyckte att hemsidan var mer användarvänlig när 

det gällde delar som har med rekrytering och/eller marknadsföring att göra. Då en del 

respondenter letade efter information för sina egna utbildningar, i samband med att de utförde 

en uppgift, letade de under ”Vill studera”. De kom då med direkta kommentarer om att 

utvecklarna mest lägger krutet på rekrytering av studenter. Därmed vill vi påstå att våra 

misstankar har bekräftats gällande att de delar av hemsidan, som specifikt är till för de redan 

antagna studenterna, försummas beträffande användarvänlighet. I alla fall var detta något som 

studenterna upplevde. 
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6 Slutdiskussion 

Inlämningen för denna uppsatsens examination på HH planerades i slutet av december 2013, 

men på grund av olika omständigheter fick vi istället vänta. Under denna väntetid har 

hemsidan förändrats något. Detta innebär att den som läser denna c-uppsats idag, och jämför 

den med hur hemsidan ser ut idag kommer att se viss utdaterad kritik. Uppsatsen når därför 

inte helt upp till det som står under syfte eller relevans med samma slagkraft som den hade 

gjort om all kritik fortfarande var lika aktuell. Trots att de flesta åsikterna, i föreliggande 

uppsats, dock fortfarande är giltiga, och webbansvarig därför kan ha användning för 

innehållet, bör den ses som en undersökning för hur hemsidan såg ut under hösten 2013. Detta 

är något som varit utom vår kontroll och förmåga att förutse. Uppsatsen genererar ändå 

resultat som är högst betydelsefullt på en mer generell nivå, vilket vi diskuterar nedan. 

 

I enighet med vad som står i avsnittet ”Tidigare forskning” brister även HHs hemsida 

gällande användarvänlighet. Kritik som ges i det avsnittet, som dessutom stämmer överens 

med vår undersökning är; Sökfunktionen är bristfällig och behöver en "menade-du-funktion"; 

Respondenterna går vilse; Länkar till destinationsmålet är otydliga; Det krävs för många klick 

och för mycket scrollning för att nå målet, samt; Layouten behöver förbättras exempelvis 

genom att minska på den alltför stora mängden text. I likhet med ett problem som tas upp i vår 

undersökning hittas exempel där användarna inte får information på ett tydligt eller samlat 

vis. Då studenterna i vår undersökning letade efter regler för omtentamen fanns den 

informationen utsprid på flera olika platser. I avsnittet för tidigare forskning hittas liknande 

kritik. Också i enighet med vad som står med i det avsnittet finner vi att användarvänligheten 

för de befintliga studenterna på HH försummas. Ovanstående problem kan ha konsekvenser 

även gällande konkurrensläget för HH eftersom marknadsföring handlar också om att ha ett 

gott rykte. Ifall studenterna exempelvis känner sig ha problem med att klara sin utbildning på 

grund av bristande användarvänlighet, vilket vi också kan se i avsnittet för tidigare forskning, 

kommer de säkerligen inte att rekommendera HH. Det är dock svårt att klandra utvecklarna 

för HHs hemsida. Det är säkerligen svårt att göra en bra hemsida för alla, särskilt då det 

handlar om så stora hemsidor med så omfattande vidd och mängd information som denna. 

Dock ser vi att användarvänligheten är god när det gäller sådant som berör rekrytering av 

studenter. Detta pekar på att det inte är omöjligt att även anpassa användarvänligheten för de 

antagna studenterna, exempelvis genom att bättre följa Wodtke & Govellas principer som 

nämns i denna uppsats.  
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Vad som nämns i avsnittet för tidigare forskning, men som vi dock inte finner i vårt resultat är 

behovet av mer frekventa uppdateringar. Respondenterna i vår undersökning efterfrågade inte 

detta alls. I avsnittet tidigare forskning hittas även exempel på att respondenterna inte kunde 

hitta tillbaka till dit de började, ifall de gick vilse. Respondenterna i vår undersökning hade 

inga problem att hitta tillbaka, problemet var snarare att de ständigt var tvungna att börja om 

för att de inte hittade vad de letade efter.  

 

Angående genomförandet av fokusgruppsintervjuerna vill vi diskutera följande: Studenterna 

fick i uppgift att hitta specifik information på hemsidan både via klickvägen och sökvägen. 

Detta även om studenten i fråga redan visste hur denne skulle hitta informationen via någon 

utav dessa vägar. Anledningen är att användarens kunskap om hur denne hittar till vad denne 

söker efter inte nödvändigtvis behöver betyda att denne är nöjd med vägen dit eller ens anser 

att det är logiskt. Hade vi endast registrerat vägarna som studenterna föredrog och redan var 

vana vid att använda, hade vi bara fått information om hur studenter faktiskt använder 

hemsidan. Men anledningen till att vi testade båda dessa vägar var att olika studenter 

använder olika vägar till samma sak, och därför borde båda testas. Enligt principen för 

”Design for wayfinding”, från Wodtke & Govella, borde det vara lätt att hitta information 

oavsett om personen i fråga tar sökvägen eller klickvägen. Att inte testa båda vägarna hade 

gjort undersökningen ofullständig och därmed missvisande, oavsett vad respondenterna var 

vana vid. Dessutom valde vi att undersöka förstaårsstudenterna på högskolan just för 

anledningen att de inte ännu blivit alltför vana vid HHs hemsida. 

 

Något som kan vara värt att diskutera angående urvalet är att vissa av respondenterna studerar 

just datorteknik. Hur påverkar detta resultaten av vår fokusgruppsintervju? Eventuellt märkte 

vi en viss tendens att respondenterna från denna grupp ville använda Google för att hitta 

information på hemsidan. Detta tilläts de dock inte göra på grund av att undersökningen 

fokuserar på navigationen inom hemsidans ramar. Utöver det märkte vi ingen större skillnad i 

deras åsikter eller svårigheter att navigera under intervjuerna. De verkade vara lika vana vid 

den typen av navigation som de andra respondenterna. 
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Vår utgångspunkt för föreliggande uppsats var att U&G skulle hjälpa oss förstå studenternas 

åsikter om högskolans hemsida genom att undersöka hur de använder den. Här vill vi 

diskutera hur användbar U&G faktiskt har varit i detta sammanhang. Om vi endast hade frågat 

studenterna efter deras åsikter utan att gå in på användning hade vi inte förstått varför 

åsikterna yttrades. Ett tydligt exempel är när en av respondenterna skulle hitta en 

kontaktuppgift till en lärare. Kommentaren var följande: ”Det gick ju för jävla dåligt. Ja det 

är ju mer tur än skicklighet.”. I sig säger denna åsikt inte särskilt mycket, men vi observerade 

att studenten i fråga hade klickat sig in på utbildningsområdet ”Lärare”, varifrån den fick upp 

kontaktuppgifter på en annan lärare, och på så sätt kommit in på personalkatalogen. Då har vi 

fått en betydligt djupare förståelse för kommentaren. Faktum är att svaret på frågan om varför 

studenterna tycker som de gör går oundvikligen in på användningen. Därför är vi tacksamma 

för att vi gjorde en hel undersökning om användningen istället för att endast i förbifarten gå in 

på det. U&G inspirerade oss till detta. Den teoretiska ansatsen går dock djupare än att endast 

undersöka användares användning av media. Den siktar även efter att förstå användningen 

med hjälp av information om behov. Vi har listat en handfull av studenters vanligaste behov 

av hemsidan och vill här sammanfatta att de överlag handlar om behov gällande information. 

Inte gällande underhållning, shopping eller behovet att exempelvis uttrycka en identitet, utan 

information som är användbar för dem som studenter. Behov av kommunikation finns också, 

exempelvis via studentmailen, studentportalen eller blackboarden. Men eftersom inga av 

dessa är en direkt del av hemsidan som vi undersöker, anser vi att behovet för kommunikation 

mynnar ut i behovet att använda hemsidan som en transportväg för att komma dit. En fråga 

som vi ställer oss utifrån ovanstående behov är ifall kunskap angående dessa behov kan hjälpa 

oss förstå och förklara studenternas åsikter bättre. Vår slutsats är att kunskapen om 

studenternas användning utan tvekan har lett till att vi förstår åsikterna bättre. Kunskapen om 

studenternas motivationer har också bidragit, men dock inte i samma utsträckning. Det har 

bidragit till att vi kan förstå varför många av studenterna upplevde viss grafik och layout som 

störande, även om det i andra fall eventuellt hade uppskattats. Motivationen är med all 

säkerhet att respondenterna är ute efter information specifik för deras utbildning, samt allt 

annat som inte tillhör det, men som ändå kräver uppmärksamhet, blir därför distraherande. 

När det kommer till exempelvis navigationen till schemat skapas inte bättre förståelse för 

åsikterna angående det. I alla fall inte utifrån kunskapen att de har behov av information 

specifik för deras utbildning. Det säger sig självt. Överlag angående denna fråga ser vi dock 

att U&G har bidragit till djupare förståelse för respondenternas åsikter, även då 

motivationsdelen inte var användbar för att förstå alla åsikterna.  
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Något som vi i denna uppsats inte undersökte under fokusgruppsintervjuerna, var vad 

användarna hade för ”pedagogiska behov”. Alltså hur de behöver ha informationen 

presenterade för sig. Istället undersökte vi den typ av behov som handlar om varför de 

besöker hemsidan. Kunskap om pedagogiska behov hade kanske givit oss mer förståelse för 

åsikterna om vad studenterna tyckte om navigationen på HHs hemsida, med tanke på 

resonemanget i ovanstående stycke. Denna teoretiska referensram hade även kunnat användas 

som grund för att kartlägga studenternas faktiska pedagogiska behov i 

fokusgruppsintervjuerna, i syfte till att förstå deras åsikter ännu djupare och dra slutsatser 

kring det. Av dessa anledningar skulle vi rekommendera att framtida större undersökningar 

lägger mer fokus på att kartlägga användarnas faktiska pedagogiska behov i syfte till att 

kunna förstå studenternas åsikter och kommentarer bättre. Vi skriver faktiska behov eftersom 

det är skillnad på att dra slutsatser utifrån de åsikter som studenterna faktiskt uppger sig ha, 

och att dra slutsatser om deras åsikter utifrån en lista på vad studenterna kan ha för behov. 

 

Vidare har U&G givit oss konkret stöd för rättfärdigande av vår metod, exempelvis genom 

vad som står om studenternas medvetenhet av motivationerna till sin användning, och 

därigenom givit oss möjligheten att fråga efter dessa. Dessutom har U&G haft inflytande över 

hela vårt arbete, särskilt under konstruktionen av fokusgruppsintervjuerna där vi var noga med 

att inkludera frågor angående sådant som studenterna faktiskt har behov av. U&G har alltså 

direkt påverkat vilka frågor vi har ställt samt hur vi har ställt dem. Tack vare dessa faktorer 

fick vi inte bara djupare kunskap och förståelse för studenternas användning av hemsidan, 

utan vi anser dessutom att resultatet har fått en större tyngd. Detta eftersom vi har prövat 

vägar till sådant som studenterna faktiskt har behov av samt vad de tycker om navigationen. 

Av dessa anledningar har U&G haft stort inflytande över vår uppsats och därmed också dess 

betydelse. Vi hoppas att vår studie kommer vara användbar för framtida forskning gällande 

användarnas olika typer av motivationer och åsikter för hemsidor, precis som de nu har varit 

för oss.  
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Nedan diskuteras resultaten i ljuset av användarvänlighet utifrån Wodtke & Govellas 

principer: 

 

Design for wayfinding 

Användarvänlighet via sökvägen är enligt denna princip, exempelvis att sökmotorn erbjuder 

en ”menade-du-funktion”. Respondenterna upplevde sig behöva skriva in ganska exakta 

sökord för att hitta vad de letade efter. Exempelvis räckte inte ordet ”omtenta” som sökord, 

utan sökordet ”omtentamen” krävdes. Därför menar vi att denna sökmotor inte är särskilt 

användarvänlig, trots att respondenterna hittade vad de sökte efter väldigt snabbt, när de 

letade efter exempelvis kursplan, schema och campuskarta. 

  

Sammanfattningsvis angående klickvägen upplevde respondenterna att information var 

placerad på platser som var ologiska, namn på rubriker som förvirrade dem, och de 

bombarderades av för många underrubriker. De hittade även olika långa versioner av samma 

typ av information, vilket krävde att de var tvungna att navigera sig ännu mer ifall de trodde 

att mer information kanske fanns någon annanstans på hemsidan. Alla dessa faktorer går emot 

vad användarvänlighet är enligt denna princip.  

 

Design ergonomically 

Layout handlar om användarvänlighet när användaren exempelvis upplever att texten eller 

grafiken står i vägen på något sätt. Mängden av text på hemsidan var så stor att många 

användare upplevde det som kluddigt och därmed som störande. Även viss grafik ansågs vara 

störande för ögat och koncentrationen. Mängden text, scrollande och långa vägar till vad 

respondenterna letar efter är inte ergonomiskt för handen. I vissa fall behöver alltså HHs 

hemsida följa denna princip bättre. 

 

Be consistent; consider standards 

Resultatet visar att de som hade problem med att hitta sin kursplan hade problem med det på 

grund av att länken till sök kursplan fanns under både ”Är student” och ”Vill bli student”. 

Denna princip skulle kunna förklara varför. På grund av konventionen att allt som har med 

studenter att göra, alltså även kursplaner, finns under de två flikarna skapas också sådana 

förväntningar. Därför tittade dessa användare inte på andra platser. 
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Att flera olika versioner av regler för omtentamen finns på olika platser ger intrycket som 

denna princip varnar för, att användarna får uppfattningen om att det är 30 praktikanter som 

har byggt hemsidan utan att prata med varandra.  

 

Positivt är att denna hemsida påminner om andra högskolors hemsidor, vilket pekar mot att en 

standard följs. Dessutom låg viss information där studenterna förväntade sig att det skulle 

ligga exempelvis campuskartan. 

 

Rely on recognition rather than recall 

Majoriteten förväntade sig exempelvis inte hitta omtentamen under ”Studentstöd”, eller 

schema under ”Webbtjänster”. ”Lärare” är heller ingen självklar rubrik till utbildningsområdet 

lärare då vissa studenter försökte leta efter kontaktinformation till lärare där. Enligt denna 

princip innebär användarvänlighet inte att gömma det som användaren letar efter i 

underrubrik efter underrubrik på det viset. 

 

Många gånger kan alltså studenternas missnöje förstås och förklaras med att Wodtke & 

Govellas principer inte följs tillräckligt bra. Det kan tyckas att högskolan borde följa dessa 

principer bättre, då dessa som sagt lärs ut just där.  

 

6.1 Förbättringsförslag 

Nedan vill vi lista förslag på förbättringar inspirerat av studenternas åsikter om hemsidan. 

Tanken är att dessa punkter även ska vara till nytta för utvecklare av andra hemsidor, trots att 

detta handlar om just HHs hemsida.  

 Utvecklare av en hemsida bör fundera över vilka grupper som verkligen är de tänkta 

användarna. Om de är tänkta användare ska de inte försummas. 

 Om användarna är ute efter information vill de inte bli distraherade av rörliga bilder 

eller långa texter. Håll dock balansen genom att inte göra hemsidan tråkig. Fin layout 

och grafik uppskattas fortfarande.  

 Ha underrubriker i bokstavsordning. 

 Ha inte för många underrubriker. 

 Om många rubriker måste sättas in se då till att kategorisera dessa på ett logiskt sätt 

för användarna.  
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 Eliminera antalet sidor som berör samma sak men som ändå ger olika mycket 

information. Regler för vad som gäller vid omtentamen fanns på tre platser i helt olika 

informationsmängder. Om det inte går att lösa rekommenderar vi då att inkludera 

länkar till de andra sidorna för att underlätta för besökaren att läsa vidare. 

 På en stor sida med mycket information behövs en ”menade-du-funktion” för 

sökfunktionen. Att studenter inte hittar vad de letar efter på grund av att de skriver in 

”omtenta” istället för ”omtentamen” är inte säkert att de inser eller blir medvetna om 

på egen hand. 
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Bilaga 

 

Intro 

Under introduktionen informerar vi vad som kommer hända under intervjun, exempelvis att vi 

kommer spela in ljud via en diktafon och spela in vad de gör på datorskärmen. Sedan börjar vi 

med att ställa frågorna:  

 Vad använder ni hemsidan till och varför?  

 Skulle ni vilja att hemsidan tillhandahåller något mer och i så fall varför? 

 Skulle ni vilja ändra något på hemsidan och i så fall varför? 

________________________________________________________________ 

Efter varje uppgift ställs följande frågor:  

Är det tydligt hur ni gör för att ta er till vad ni söker? 

Finns det något som ni uppfattade som störande eller bra? 

Låter hemsidan er veta var ni är, vart ni har varit och hur ni tar er vidare? 

Hur tycker ni att sökmotorn fungerar? 

Hur lever hemsidan upp till era förväntningar och vanor om hur den ska och brukar fungera? 

Upplever ni några irritationer exempelvis onödigt scrollande eller störande bilder? 

 

Ifall de stötte på något fel på vägen ställde vi följande frågor: 

Tillhandahåller hemsidan användaren felmeddelanden vid problem på ett hjälpfullt sätt?  

________________________________________________________________ 

Uppgift 1 

Efter den första frågan ombeds studenterna att på skärmen visa hur de tar sig till vad de 

använder på hemsidan. Är det via klickvägen ombeds de sedan att ta sig dit via sökvägen 

också, och därefter ombeds de att kommentera vad de tyckte om processen att ta sig från 

startsidan till målet via de olika vägarna.  

 

Uppgift 2 

Ovanstående uppgift var att ta sig till sådant som de redan hittat innan. Målet med 

nedanstående uppgifter är att studenterna ska ta sig till delar av hemsidan som de inte innan 

varit på. Vi valde fyra stycken standarduppgifter (en uppgift per person). Om det visar sig att 

de redan använder hemsidan till vad som står i nedanstående standarduppgift, väljer vi istället 

en av backupuppgifterna nedanför. Det är viktigare att se hur de reagerar på något de möter 



    

 

första gången än att be dem leta efter sådant som de redan vet var de ligger. Vi ger dem en 

uppgift som de inte löst innan och ser hur lätt/svårt det är för dem att ta sig dit samt frågar 

därefter vad de tyckte om processen. 

 

Standarduppgifter 

Du behöver ta reda på vad som gäller vid omtentamen. Hur gör du? 

Du behöver en karta över högskolans område. Hur gör du? 

Du vill ha information angående ansökan av stipendier. Hur gör du? 

Du vill ansöka om examensbevis. Hur gör du? 

 

Backupuppgifter 

Du vill överklaga avslag på en begäran att få examensbevis. Var får du information om hur 

detta går till? 

Du behöver information om regler för användning av högskolans logotyp.  

Du behöver information om datorregler. 

Du behöver kontaktuppgifter till en språkrådgivare. 

Vad gäller om du blir utsatt för en olycka på skolan.  

 

Avslutning 

Tack för hjälpen och tack för oss! 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emilia Harmath

Emil Rundberg


