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Abstract 
 
We have made a qualitative study of what the students at Södertörns högskola use Södertörns högskola’s 
intranet Kurswebben for and how they experience the use of it. For this purpose we have made a 
qualitative interview examination with six students. The empirical material has been analysed according to 
our own analytic model which is based on existing usability theories and consists of the tree parts content, 
function and design.  
 
Our conclusion is that the students use Kurswebben mainly to keep themselves updated, download 
teaching material and schedules. According to our study, the students most of the time experience their 
use of Kurswebben as simple, but sometimes have a reluctance to visit it. The reason is that the students 
experience that Kurswebben is complicated, boring and many functions do not work or are experienced 
as unnecessary and irritating. Through a usability examination and a restructuring of Kurswebben´s content, 
function and design the  needs of the students could be met.  
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1 Inledning 
 
Den ständiga utvecklingen inom IT leder till ökade kommunikationsmöjligheter mellan människor. 
Intranät har vuxit fram och utvecklats under de senaste åren för att effektivisera och underlätta 
informationsspridning inom organisationer. Intranät är ett intressant område att studera eftersom de på 
senare år har implementerats inom nästan alla större organisationer. När intranät implementeras är risken 
stor att användarnas behov och önskemål försummas av dem som tar fram systemet. Detta kan leda till att 
användarna tappar intresset för att använda det. För att ett intranät ska användas och vara användbart 
krävs det att användarna finns med i arbetsprocessen och kan påverka det slutgiltiga resultatet.  
 
Den här studien undersöker vad studenterna använder intranätet Kurswebben till och hur de upplever 
användandet av den. Kurswebben är en del av Södertörns högskolas intranät där bland annat information 
och material om studenternas utbildning publiceras. Användbarhetsteorier ligger till grund för hur vi byggt 
upp, samlat in och analyserat empirin. Då både empiri och användbarhetsteorier undersökts är studiens 
resultat överförbart även på andra intranät; det är inte endast en isolerad beskrivning av intranätet 
Kurswebben. Uppsatsen skulle kunna vara ett underlag för vidare forskning eller användas av 
informationsenheten på Södertörns högskola för att vidareutveckla Kurswebben. 

 
 
1.1 Problemdefinition 
 
En av de viktigaste och intressantaste delarna i undersökningar är att rätt frågor och problem formuleras. 
Problemen måste ses och formuleras av oss människor; de finns inte alltid givna. Beroende på vem man är 
och vilka intressen man har kan problemen gällande samma fenomen formuleras på olika sätt. 
Problemformuleringen innehåller dessutom en betydande del av lösningen.1 Johan Asplund uttrycker det 
så här: ”problemet och lösningen, frågan och svaret ges så att säga samtidigt i en och samma komplexa 
skapelseakt”.2 

 
Idag används intranät av många högskolor och universitet. Gemensamt för intranäten är att de generellt är 
svåra att implementera. Det är viktigt vid en implementering av intranät att användarnas behov och 
önskemål tas till vara för att undvika att intranätet inte ska accepteras och användas.3  
 
Hur bra funktioner och snygg design ett användargränssnitt har spelar ingen roll om användarna av någon 
anledning inte kan använda det på ett effektivt sätt. Det är egenskaperna hos användarna som bestämmer 
hur användbart användargränssnittet är. För att ett användargränssnitt ska vara användbart krävs det att 
användarna accepterar det, har tillräcklig kunskap för att kunna använda det, att innehållet är bra samt att 
designen är tilltalande.  
 
I denna studie studeras problemet med intranät utifrån intranätet Kurswebben som används på 
Södertörns högskola. För att studera problemet undersöker studien vad studenterna på Södertörns 
högskolas använder Kurswebben till och hur de upplever sitt användande av den.   
 
 

                                                 
1 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur.  
2 Asplund, Johan (1970). Om undran inför samhället. Uppsala: Argos. 
3 Högström, Anders & Bark, Mats & Bernstrup, Sofia & Heide, Mats & Skoog, Anneli (1999). Kommunikativt ledarskap – en bok om 
organisationskommunikation. Stockholm: Industrilitteratur AB. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att studera Södertörns högskolas intranät Kurswebben utifrån ett 
studentperspektiv.  
 
Nedan presenteras våra två grundläggande forskningsfrågor: 
 

• Vad använder studenterna Kurswebben till? 
• Hur upplever studenterna sitt användande av Kurswebben? 

 
 

1.3 Avgränsning 
 
Endast studenter har ingått i studien. Lärare och administratörer var inte med i urvalsgruppen. Intresset 
låg i att få en djupare förståelse för vad studenterna använder Kurswebben till och hur de upplever sitt 
användande av den. Därför har vi endast valt ut programstudenter från utbildningsprogram där 
Kurswebben används. Studenter från de utbildningsprogram som inte använder Kurswebben skulle inte 
ha kunnat besvara studiens frågeställningar. Studenter från tre olika utbildningsprogram har valts ut. 
Studenter från fristående kurser finns inte representerade i studien för att begränsa urvalet. 
 
Vi har i den här uppsatsen enbart riktat in oss på att undersöka den del av Södertörns högskolas intranät 
som finns under Kurswebbar. Här ingår exempelvis inte e-posttjänsten utan bara den del som studenterna 
får upp när de klickat på sin Kurswebb. 
 
Studien är inte gjord efter hur användarna beter sig, eftersom inga undersökningar är gjorda när 
studenterna använder systemet. Däremot har vi tagit hänsyn till sådana aspekter som framkom vid 
intervjun.  
 
Alla ekonomiska faktorer har bortsetts ifrån. Risken är stor att om de ekonomiska faktorerna skulle tas 
hänsyn till skulle studien komma långt bort från ämnesområdet. Troligtvis skulle möjligheterna att arbeta 
med användbarhet i det här fallet begränsas.  
 
Eftersom vi inte gjort en kvantitativ studie eller genomfört observationer har t.ex. synskadade och icke 
svensktalande studenter eller studenter som av någon annan anledning inte kan ta del av Kurswebbens 
innehåll inte ingått i studien. Om de skulle ha ingått i studien hade den troligtvis blivit allt för omfattande 
för att rymmas i en C-uppsats. 
 
 

1.4 Begreppsdefinition 
 
Nedan visas hur vi använder följande begrepp i denna uppsats för att underlätta läsandet. 
 
Användargränssnitt Ett användargränssnitt är det som finns mellan en användare och ett 

system. Kurswebbens användargränssnitt är det som användarna ser och 
arbetar i när de använder den. 
 

Användbarhet Användbarhet kan ses i hur väl användarna av ett system använder sig av 
det och deras upplevelse av det.  
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Extranät Vissa företag erbjuder begränsad tillgång till sina intranät för externa 
användare. Detta benämns extranät. 
 

Hemsida En hemsida är en webbplats startsida. Kurswebbens hemsida är den som 
användarna möts av när de loggat in på Södertörns högskolas intranät. 
 

Intranät  Ett intranät är ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster som 
Internet, men som i motsats till det inte är allmänt tillgängligt. Kurswebben 
är en del av det intranät som Södertörns högskola använder sig av. 

 
Kurswebb Södertörns högskolas intranät är endast tillgängligt för studenter och 

anställda vid Södertörns högskola. Det innehåller arbets- och 
studentrelaterad information. Kurswebben är den del av intranätet på 
Södertörna högskola som studenterna använder och den nås via en 
webbläsare. 
 

Produkt I den här uppsatsen är produkten Kurswebben.  
 
System I denna uppsats är Kurswebben systemet. 
 
Webbplats En webbplats består av samtliga huvud- och undersidor där ett företag eller 

en organisation presenterar sin verksamhet på World Wide Web. 
Södertörns högskolas webbplats finns på www.sh.se. 
 
 

1.5 Uppsatsens upplägg 
 
Uppsatsen består av sex olika delar. I det första avsnittet presenteras det område vi studerat, en 
övergripande problemdefinition och vad som är syftet med studien. I det andra avsnittet presenteras och 
diskuteras den kvalitativa metod och de olika datainsamlingstekniker som använts vid genomförandet av 
studien. Avsnitt tre definierar vad ett intranät är och här tar vi även upp de användbarhetsteorier som 
studien använder. Här presenteras även den analysmodell, i tre delar, av användbarhet som vi själva tagit 
fram och gjort studien utifrån. I avsnitt fyra presenteras fallet med intranätet Kurswebben och resultatet 
av de intervjuer som vi gjort. I avsnitt fem analyseras resultatet från intervjuerna utifrån analysmodellen. I 
avsnitt sex presenteras slutsatserna av studien. Slutligen i avsnitt sju förs en slutdiskussion och vidare 
forskning inom området diskuteras. 
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2 Metod 
 
I detta metodavsitt beskrivs genomförandet av uppsatsen. Här beskriver vi vad vi har gjort, hur vi har 
gjort det och varför. 
 
 

2.1 Uppsatsens ansats 
 
Innan studier kan göras om andra människors upplevelser måste man själv vara medveten om sin egen syn 
på världen, det vill säga vilka ontologiska och epistemologiska ståndpunkter man har. Det 
ställningstagande man har påverkar ofta undersökningen och det är svårt att vara helt objektiv.   
 
Den här studien har gjorts utifrån en hermeneutisk utgångspunkt eftersom tolkningar och förståelse för 
människor är centralt. Att göra strikta åtskillnader mellan fakta och värderingar var i det närmaste omöjligt 
när det till stor del var upplevelser som efterfrågades.4 

 
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
 
När forskning bedrivs kan man använda en kvantitativ eller en kvalitativ ansats. 
 
Kvantitativ forskning vill oftast demonstrera orsak-verkanrelationer och det vanligaste arbetssättet vid 
kvantitativ forskning är det hypotetiskt deduktiva. Hypoteser som ställs upp antas eller förkastas genom 
insamling och analys av vetenskapliga data. Grunden för kvantitativ forskning är mätningar och 
procedurer för att analysera relationer mellan mätningar.5 I den här uppsatsen ville vi bland annat få fram 
upplevelser och det var därför svårt att använda en kvantitativ ansats som är inriktad på att mäta. 
 
Vid kvalitativa ansatser väljer man att forska på unika delar för att få fram en helhet.6 Vi har utgått från 
den hermeneutiska utgångspunkten och därför var det naturligt att använda en kvalitativ metodteori. 
Dessutom lämpar sig den kvalitativa ansatsen väl när data har formen av personers värderingar, 
föreställningar och åsikter som i denna uppsats. Kvalitativa studier är ofta inriktade på att tolka fenomen 
och den som gör studien försöker förstå hur människor upplever saker. Kvalitativa studier är ofta 
intensiva eftersom avsikten kan vara att åstadkomma mycket information om ett begränsat antal 
personer.7  

 
2.1.2 Abduktion 
 
I denna studie har vi arbetat med den abduktiva arbetsprocessen. Det innebär att vi har pendlat mellan 
den induktiva och deduktiva arbetsprocessen. Induktion utgår från fall och resultat, det vill säga empiri, 
för att se om det finns generella mönster som kan göras om till teorier eller generella begrepp.  Deduktion 
är hypotesprövande och utgår från teorier som fall och resultat testas mot. Teorierna avgör vilken empiri 
som ska samlas in och därefter prövas teoriernas överensstämmande med den verklighet som beskrivs i 
empirin.8  

 

Då studien bygger på en fallstudie var den induktiva ansatsen lämplig. Genom den deduktiva 
arbetsprocessen har vi kunnat undersöka om teorier om användbarhet stämmer överens med den 

                                                 
4 Lundahl, Ulf, & Skärvad, Per-Hugo (1999). 
5 Gunter, Barrie (2002). The quantitative research process. I Jensen, Klaus Bruhn (red.). A handbook of media and communication research: qualitative and 
quantitative quantitative methodologies. London: Routledge. ss. 209-234 
6 Jensen, Klaus Bruhn (2004). The qualitative research process. I Jensen, Klaus Bruhn (red.). A handbook of media and communication research: 
qualitative and quantitative quantitative methodologies. London: Routledge. ss. 235-253 
7 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. 
8 ibid. 
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insamlade empirin. Vi har inte arbetat utifrån en bestämd riktning utan gått tillbaka i forskningsprocessen 
för att finna nya insikter och utgångspunkter. Abduktionens slutsats behöver inte vara definitiv utan består 
mer av ett rimligt antagande eller en möjlighet.9 Studien utgår från vad sex studenter använder 
Kurswebben till och hur de upplever sitt användande av den. Utifrån detta har gemensamma mönster 
framkommit. 
 
 

2.2 Fallstudie 
 
Att arbeta utifrån en fallstudie är vanligt när man utgår ifrån en kvalitativ ansats. Med ett fall kan man 
mena flera olika saker, exempelvis ett system eller en individ.10 En fallstudie lämpade sig bra för vår studie 
eftersom vi ville studera vad studenterna använde systemet Kurswebben till och hur de upplevde sitt 
användande av den.  
 
När man arbetar med fallstudier används ett holistiskt synsätt. För att förstå exempelvis ett system och 
dess delar måste man förstå helheten. Detta gör man genom att fallet studeras detaljerat utifrån flera 
perspektiv.11 Vi har inte studerat alla Kurswebbens olika användargrupper utan gått på djupet i 
studentperspektivet. Vi har gjort en helhetsanalys av vad studenterna som använder Kurswebben 
använder den till och hur de upplever sitt användande av den. För att täcka studentperspektivet har vi 
intervjuat programstudenter som läser olika program. Detta har gjort att vi fått en bättre och djupare 
förståelse för studenternas upplevelser av Kurswebben.  
 
Resultatet från en fallstudie kan inte statistiskt generaliseras för en hel population. En analytisk 
generalisering kan dock generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt utnyttja tidigare teorier som en 
referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras.12 Vi har gjort en egen analysmodell som 
bygger på olika teorier om användbarhet. Analysmodellen är som vi tidigare nämnt uppdelad i innehåll, 
funktion och design. Dessa tre delar anser vi är centrala för att kunna studera frågeställningarna. 
Analysmodellen har använts i uppsatsens alla delar. En utförligare beskrivning av den återfinns i 
uppsatsens teoriavsnitt.  
 

 
2.3 Datainsamlingsteknik  
 

2.3.1 Förarbete 
 
Vi är själva studenter och användare av Kurswebben och har därför en god inblick i hur den fungerar. För 
att inte riskera att någonting skulle missas gjorde vi inledningsvis en noggrann genomgång av Kurswebben 
och det informationsmaterial som finns att tillgå om den, exempelvis Kurswebbens manual. 
 
För att få klarhet i tankarna bakom framtagningen och målsättningen med Kurswebben tog vi kontakt 
med Södertörns högskolas informationsavdelning som var beställare av Kurswebben. Utifrån den 
information de gav oss fördjupade vi oss i litteratur om intranät för att få större förståelse för hur intranät 
används och fungerar innan vi började vår datainsamling. 
 

                                                 
9 Jensen, Klaus Bruhn (2004). The complementarity of qualitative and quantitative methodologies in media and communication research. I Jensen, 
Klaus Bruhn (red.). A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative quantitative methodologies. London: Routledge. ss. 254-272
10 Lundahl, Ulf, & Skärvad, Per-Hugo (1999). 
11 ibid. 
12 ibid. 
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2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer är en av de mest använda metoderna för datainsamling. En anledning till det är att intervjuer är 
den bästa metoden för att ta reda på vad människor tycker och tänker om något. Den kvalitativa intervjun 
har till avsikt att få fram beskrivningar om informantens vardag så att man kan tolka betydelsen av de 
fenomen som beskrivs.13 Intervjuer har varit det empiriska underlaget för denna studie. Anledningen till 
att enbart intervjuer genomförts var att vårt intresse låg i att få reda på vad studenterna använde 
Kurswebben till och hur de upplevde sitt användande av den, inte hur de använde Kurswebben. Om vi 
varit intresserade av det hade vi följt upp intervjun med en observation för att se om studenternas 
upplevelse av sitt användande stämde överens med hur de gjorde. 
 

2.3.3 Intervjuteknik 
 
Intervjuer kan göras på olika sätt. Vi har arbetat med ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 
har ingen fast frågeformulering och frågornas ordningsföljd fastställs inte i förväg. Detta gjorde att vi 
kunde anpassa intervjuerna efter informanterna. Intervjuerna liknade mer samtal vilket gav en informell 
atmosfär runt dem som vi tror gjorde det lättare för informanterna att svara.14 Vi använde öppna frågor 
för att minimera risken att informanterna skulle komma in på områden de inte var intresserade av eller 
hade kunskap om. Dessutom kunde informanten lättare inrikta sig på de områden som han eller hon ville 
uttrycka sin åsikt om.15  
 
Skärmdumpar på utvalda delar av Kurswebben togs med till intervjuerna. Både informanterna och vi 
kunde visa på saker som behövde beskrivas. Intervjuerna gjordes inte framför dator för att undvika att 
koncentrationen skulle delas mellan skärmen och intervjun.  
 
För att kunna påverka intervjuernas utveckling hade vi stödfrågor uppskrivna. Eftersom ostrukturerade 
intervjuer ofta ger stora mängder information spelade vi in dem samtidigt som vi gjorde stödanteckningar. 
Vi upplevde att detta gjorde att vi fick bra kontakt med informanterna. Vi kunde fokusera mer på 
informanternas kroppsspråk, uttryck och svar och därmed ställa bättre följdfrågor. Efter intervjuerna 
kunde vi göra en djupare analys av det inspelade materialet än om vi bara hade haft anteckningar. Vi 
utförde samtliga intervjuer tillsammans; en skötte inspelningen och förde anteckningar och den andra 
hade all kontakt med informanten och ställde alla frågor. Samtliga intervjuer tog mellan 45 och 60 minuter 
var att genomföra. Utskrift av varje intervju lämnades för godkännande hos informanterna. 
 
Frågorna i intervjun utformades efter vår analysmodell. Studenternas egna upplevelser av sitt användande 
och vad de använde Kurswebben till efterfrågades.16 Innan vi kom fram till stödfrågorna i intervjun gjorde 
vi en pilotintervju för att få ett så bra stödunderlag som möjligt. Vi genomförde pilotintervjun med två 
informanter som var representativa för den grupp som studien avsåg. Anledningen till att 
pilotundersökningen gjordes var för att öva oss på hur vi skulle ställa frågorna och se om vi fick ut svar 
som var användbara för studien. Efter pilotundersökningen justerades och förtydligades frågorna och 
ordningen i intervjustödet ändrades.  
 

2.3.4 Urval 
 
När man arbetar med intervjuer är det fördelaktigt att göra ett medvetet urval av studieobjekt. Det finns 
olika sätt att göra medvetna urval på och i den här studien har typiska fall använts. Med typiska fall menas 
att man utifrån det som ska studeras väljer ut individer eller fall som är typiska för fenomenet.17  Vi har 
som vi skrivit tidigare t.ex. bara intervjuat studenter som är användare av Kurswebben. 

                                                 
13 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). 
14 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). 
15 Lundahl, Ulf, & Skärvad, Per-Hugo (1999).
16 Se intervju stöd i bilaga 1. 
17 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). 
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För att komma fram till vilka programstudenter som skulle ingå i studien gjordes en kvantitativ 
innehållsanalys av hur Kurswebben används. Undersökningen gick ut på att vi besökte alla 
utbildningsprograms Kurswebbar och förde statistik bland annat över hur många inlägg som fanns i 
Diskussionsforumet och på Anslagstavlan.18 Dels var det viktigt att få fram programstudenter som hade olika 
erfarenheter och kunskaper om användargränssnitt men det var också viktigt att välja ut Kurswebbar som 
användes för att underlaget skulle vara intressant för studien. Anledningen till att programstudenter från 
olika utbildningsprogram har använts var också för att få en djupare förståelse för hur Kurswebben 
upplevs av studenter som valt skilda utbildningsprogram och har olika intressen. Studenterna kan ha olika 
datorvana och deras Kurswebb kan ha olika användningsområden. Efter den kvantitativa 
innehållsanalysen visade det sig att det var stora skillnader i hur mycket utbildningsprogrammen utnyttjade 
Kurswebben. Vi valde ut tre utbildningsprogram där Kurswebben enligt den kvantitativa innehållsanalysen 
användes mycket men på olika sätt. Vi har intervjuat sex programstudenter och nedan redovisas de 
utbildningsprogram studenterna går på. 
 

• IT, Medier och Design, 2 studenter 
• Retorikkonsultprogrammet, 2 studenter 
• Turismprogrammet, 2 studenter 

 
För att få tag på informanter till studien kontaktade vi lärare och administratörer från de 
utbildningsprogram vi var intresserade av och bad dem lägga ut ett brev vi skrivit på 
utbildningsprogrammets Anslagstavla. 
 
Både kvinnor och män har intervjuats. Intresset låg inte i att se om det fanns några skillnader i upplevelser 
och tankar mellan män och kvinnor. Däremot minimerades risken att gå miste om några viktiga åsikter, 
som kanske bara det ena könet uppmärksammat, när båda könen fanns representerade. 
 
Det är bara studenter som intervjuats även om Kurswebben har många andra användargrupper. Ur den 
här studiens perspektiv var andra användargrupper inte intressanta. De använder Kurswebben på ett annat 
sätt och använder inte heller samma användargränssnitt som studenterna.  
 

 
2.4 Analysförfarande  
 
Under denna del redovisar vi hur den insamlade empirin behandlats och analyserats. 
 
I uppsatsens analys har vi koncentrerat oss på innehållet i datamaterialet, dvs. vad informanterna har 
förmedlat i intervjuerna. För att få fram meningsinnehållet har vi följt denna process:19

 
• Intervjuerna utgör rådata i analysen. Den inspelning som gjordes under intervjuerna har skrivits 

av till datafiler och papperskopior för att kunna användas under arbetet med analysen. För att 
kunna analysera och jämföra empirin med analysmodellen har alla intervjusvar skrivits ut i sin 
helhet. När intervjuerna skrevs av ändrades en del talspråk till skriftspråk för att slippa syftningsfel 
och ord som t.ex. ba, liksom och öh. Vi försökte att inte göra för stora omskrivningar eller välja 
ord som inte stämde överens med den intervjuades. 
 

• För att kunna genomföra analysen gjordes inledningsvis en helhetsanalys. Alla intervjuutskrifter 
lästes igenom för att vi skulle kunna skapa oss en helhetsbild av det som framkommit under 
intervjuerna.  
 

                                                 
18 Se resultatet i bilaga 2. 
19 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). 
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• Intervjumaterialet lästes därefter igen för att identifiera de delar i texten som gav information och 
kunskap om studiens huvudteman. Dessa delar markerades i texten med kodord. Vi kunde sedan 
hitta, ta ut och slå samman alla textdelar som rörde samma fråga, begrepp eller tema. 
 

• De olika textdelarna delades därefter in i olika klasser och kategorier utifrån begrepp som var 
centrala för studien. Datamaterialet sorterades efter dessa kategorier för att upptäcka likartade och 
skilda uttalanden och mönster.  
 

• De mönster som identifierades värderades utifrån befintlig forskning och den analysmodell som 
vi tagit upp i uppsatsens teoriavsnitt. 

 
 

2.5 Metodkritik 
 
I den här delen diskuterar vi hur och varför vi valt de datainsamlingstekniker vi gjort. Vi går igenom den 
diskussion som fördes inför valet av datainsamlingsteknik och vi tar även upp studiens validitet och 
reliabilitet för att beskriva hur datainsamlingen har fungerat.  
 
Vi diskuterade inledningsvis om att göra en enkätundersökning som skulle ligga på Kurswebben. Därefter 
skulle en mer djupgående intervju genomföras som senare skulle följas upp med observation. 
Datainsamlingen reducerades till att enbart utföra djupintervjuer och en kvantitativ innehållsanalys. Hade 
vi dessutom genomfört en enkät och en observation hade vi fått mindre tid till djupintervjuerna och 
därmed inte kunna gjort en lika bra studie. En enkät eller observation skulle säkert kunna komplettera 
bilden av studenternas användande av Kurswebben men vi ansåg att intervjuerna skulle ge bäst svar på 
våra forskningsfrågor. Vi har därför valt att vara metodologiskt stringenta. Vi ville inte täcka in ett allt för 
stort område. Studien gick inte ut på att se om studenternas upplevelser av sitt användande och vad de 
använde Kurswebben till skilde sig eller stämde överens med hur vi uppfattade att de interagerade. Detta 
hade vi kunnat se vid en observation.  

 
2.5.1 Intervju 
 
För att få en hög validitet i vår studie var det viktigt att rätt informanter ingick i studien. Svenning 
definierar validitet som undersökningens förmåga att mäta det man avser att mäta.20 Validitet är ett 
begrepp som ofta tas upp i kvantitativa studier. Eftersom detta är en kvalitativ studie som inte ger några 
mätbara resultat tolkar vi validitet i den här uppsatsen som att vi undersöker det vi har för avsikt att 
undersöka.  
 
Vi valde att inte ta med lärare eller några andra användare av Kurswebben. De skulle säkert ha gett oss bra 
åsikter och tankar om Kurswebben men eftersom de inte använder Kurswebben på samma sätt som 
studenterna var de inte intressanta för studien. För att få fram vårt urval av programstudenter till 
intervjuerna gjordes en kvantitativ innehållsanalys. En brist med den kvantitativa innehållsanalysen var 
dock att alla utbildningsprogram inte fanns representerade i förteckningen över utbildningsprogram på 
Södertörns högskolas webbplats. Detta har gjort att inte alla Kurswebbar finns med i den kvantitativa 
innehållsanalysen. Att inte fristående kurser ingått i studien kan ses som en brist eftersom det kan finnas 
skillnader mellan hur programstudenter och kursstudenter använder och upplever Kurswebben.  
 
Det har tagit mycket tid att förbereda, genomföra, sammanställa och analysera intervjuerna, eftersom de 
blev omfattande. På grund av att vi inte har någon erfarenhet av att skriva av intervjuer finns en risk att vi 
missat eller gjort något fel. Eftersom vi spelade in intervjuerna kan informanterna ha känt sig besvärade av 
situationen och därför inte gett samma svar som om vi inte gjort det. Dessutom var vi två när intervjuerna 

                                                 
20 Svenning, Conny (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz. 
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genomfördes vilket kan ha medfört att informanterna upplevt att de befann sig i underläge och därmed 
uttryckt sig annorlunda. 
 
Det var svårt att få tag på informanter till studien. Anledningen kan ha varit att studenterna hade mycket 
att göra och att intervjun skulle ta relativt lång tid. Vi har inte heller haft möjlighet att lämna någon 
ersättning som skulle kunna ha lockat dem att ställa upp. Det hade varit bra om vi personligen besökt de 
utbildningsprogram vi var intresserade av att intervjua istället för att be lärarna att lägga upp information 
på de olika utbildningsprogrammens Anslagstavlor.  
 
Vi upplevde att det var svårt att få fram användarnas upplevelser eftersom ingen av oss är erfarna 
intervjuare. För att försöka motverka detta genomfördes inte intervjuerna framför dator, eftersom det 
hade kunnat bli okoncentrerat och rörigt. En nackdel med att vi inte satt framför en dator när intervjuerna 
utfördes var att informanterna inte alltid kom ihåg Kurswebbens innehåll, funktioner och design. De utskrivna 
skärmdumparna på utvalda delar av Kurswebben var till stor hjälp för oss. Både informanterna och vi 
kunde visa på saker som behövde beskrivas ytterligare. Trots att skärmdumparna användes märkte vi att 
informanterna inte alltid kom ihåg alla delar. Därför finns en risk att de återgav felaktiga fakta. Vi försökte 
därför återkomma till vissa frågor under intervjuerna för att se om de gav olika fakta på liknande frågor. 
När vi sammanställde resultatet jämförde vi hur väl de olika informanternas svar stämde överens. Troligen 
hade inte informanterna något egenintresse av att medvetet svara osant.  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighetsaspekterna i en undersöknings mätningar och resultat.21 Begrepp som 
användes under intervjuerna och kunde uppfattas som oklara förklarades som inledning på intervjuerna, 
exempelvis vad som enligt oss menades med ett användargränssnitt. Detta för att studiens reliabilitet 
skulle höjas. Målet var att intervjuerna delvis skulle anpassas till varje informant men ändå ge likvärdig 
information.  
 
Ur ett etiskt perspektiv är det bra att låta informanterna läsa igenom och godkänna sin intervju. Samtliga 
informanter godkände sin intervju. Några ville göra mindre justeringar och tillägg, vilket godtogs av oss. 
Vi tror inte att frågorna i intervjun uppfattades som stötande eller känsliga för informanterna. 

 
2.5.2 Enkät 
 
Fördelen om vi inledningsvis gjort en enkätundersökning hade varit att vi kunnat få in stora mängder data 
från många olika studenter. Det vill säga en bred undersökning hade gjorts. Om olika användargrupper 
hade urskiljts hade vi kunnat jämföra dem med varandra och sammanställt information för enskilda 
grupper. Frågorna i enkäten hade sett likadana ut för alla studenter vilket hade gjort det relativt lätt att 
sammanställa ett resultat. En enkätundersökning ger inte lika utförliga svar som en intervju men hade 
fungerat bra för att få fram mönster och områden att studera vidare i djupintervjuer. En risk om vi gjort 
en enkätundersökning hade varit att vi kanske inte fått svar från de studenter som studien eftersökte.  

 
2.5.3 Observation 
 
En observation hade kunnat visa om de svar vi fått från intervjuerna stämde överens eller skiljde sig från 
hur användarna faktiskt använde och verkade uppleva sitt användande av Kurswebben. Det är svårt att 
studera andra människors upplevelser. Vi hade t.ex. under en observation kunnat uppfatta att det 
studenterna sagt under intervjun inte stämde överens med hur de verkade uppleva sitt användande. Men 
då handlar det om hur vi uppfattar deras upplevelse under användningen. Eftersom vi inte var intresserade 
av det i den här studien valdes observationen bort som annars skulle ha gett ett bra underlag för hur de 
upplevde sitt användande enligt oss. 
 
 
                                                 
21 Svenning, Conny (2003). 
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2.6 Källkritik  
 
Den litteratur som använts i undersökningen anses av oss vara relevant för det valda studieområdet. 
Analysmodellen bygger på Jakob Nielsen, Carl Martin Allwood och Donald Normans 
användbarhetsteorier.  
 
Källorna anses vara tillförlitliga. Det enda fall där tillförlitligheten till källorna kan ifrågasättas är de 
Internetkällor som använts. Internetkällor uppdateras kontinuerligt och det är därmed möjligt att 
informationen i en angiven källa kan se annorlunda ut vid ett senare tillfälle. Vi har därför varit extra noga 
med att kontrollera när sidor senast uppdaterats och vem som är ansvarig för informationen i de källor 
som vi använt. Information som inhämtats från Södertörns högskolas officiella webbplats och på 
Kurswebben, och beskriver hur Kurswebben är uppbyggd, kan enligt oss ses som tillräckligt tillförlitlig för 
att inte ge en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. 
Under teoriavsnittet har vi på ett ställe hänvisat till en sekundär källa. Norman refererar i sin bok Emotional 
Design till ett experiment som de två japanska forskarna Masaaki Kurosu och Kaori Kashimura har gjort. 
På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att gå till primärkällan. 
 
 

2.7 Forskningsetik  
 
I denna uppsats eftersträvades att följa de forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som är uppställda av Vetenskapsrådet.22 Det finns fyra huvudkrav som är 
viktiga att tänka på när studier görs. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Nedan tar vi upp de krav som denna studie påverkats av. 
 
För att tillmötesgå informationskravet informerades informanterna om sin uppgift i studien och vilka 
villkor som gällde för deltagandet. De kontaktades i förväg och gavs följande förhandsinformation:  
 

• Sammanfattning av studiens övergripande syfte. 
• Uppgifter om hur informanterna kan upprätta kontakt med oss för eventuella frågor. 
• Upplysning om att det är frivilligt att medverka i undersökningen. 
• Information om att deras inlämnade uppgifter kommer att behandlas anonymt. 
• Information om att de efter att intervjuerna sammanställts kommer att via e-post få ge sitt 

samtycke åt sammanställningen. 
 
Samtyckeskravet avser deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan. De som medverkat i 
studien har när som helst kunnat avbryta sin medverkan och de har själva haft rätt att bestämma över hur 
länge och på vilka villkor de har medverkat.  
 
Det förelåg inte någon anledning till att identifiera informanterna. Hälften av våra informanter har velat 
vara anonyma och därför har vi anonymiserat samtliga informanter genom att benämna dem som Person 
1, Person 2 osv.  

                                                 
22 Vetenskapsrådet (Elektronisk) (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Tillgänglig:<http://www.vr.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=3784&stream=true> (2005-02-23) 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten för studien att presenteras. För denna studie som 
går ut på att undersöka vad studenterna använder Kurswebben till och hur de upplever sitt användande av 
den är det viktigt att definiera vad användbarhet är och hur det kan uppnås. Detta för att kunna ställa rätt 
frågor till informanterna och få ett underlag att utvärdera resultaten ifrån. Teorier från de tre 
välrenommerade användbarhetsteoretikerna Carl Martin Allwood, Jakob Nielsen och Donald Norman 
behandlas och kompletteras med annan litteratur och artiklar på området.  
 
Eftersom Kurswebben inte är en publik webbplats görs en definition av vad ett intranät och ett extranät är 
och hur de skiljer sig från en webbplats. Det finns det vissa skillnader som är viktiga att känna till mellan 
webbplatser, intranät och extranät. Vi kommer att diskutera om Kurswebben är ett intranät eller extranät. 
 
I denna del av uppsatsen blandas flera olika begrepp med liknande betydelse. Teoretikerna använder sig av 
olika ord när de beskriver användbarhet eftersom användbarhet finns inom flera olika områden. Allwood 
talar ofta om system, Nielsen om webbplats och Norman om produkt.  
 
 

3.1 Centrala begrepp  
 
Här förklarar vi hur begreppen webbplats, intranät och extranät förhåller sig till varandra samt presenterar 
ett antal definitioner av vad användbarhet är. 
 

3.1.1 Webbplats, intranät och extranät 

 
Internet och intranät är två informationsrymder som har olika mål, användare och tekniska begränsningar. 
Intranät är ett isolerat system som är ett stöd och komplement till övriga informationskanaler. Intranät ska 
användas av människor inom en organisation för att på ett effektivare sätt ge dem tillgång till relevant 
information som berör organisationen. Syftet med intranät är att förenkla arbetsuppgifter, sprida 
information elektroniskt, underlätta utbytet av relevant information samt vara ett hjälpmedel för 
kommunikation med andra inom organisationen.23 Enligt Jonas Söderström borde syftet att sprida 
information istället vara att vinna läsare för att få ett väl fungerande intranät.24

 
Mats Bark, konsult vid Nordisk Kommunikation i Köpenhamn, definierar ett intranät på följande vis:  
 

[e]tt WWW och TCP/IP-baserat organisationsnätverk med möjlighet till ett enhetligt 
användargränssnitt, oberoende av dataplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och 
utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbyte av 
kunskap/data inom organisationen samt fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att 
understödja processer och arbetssituationer.25

 
När en organisation använder sig av intranät kan de även ha ett extranät kopplat till det. Ett extranät är ett 
system för att släppa igenom vissa godkända användare genom en brandvägg in till intranätet. 
Kommunikationen sker via en webbläsare till intranätet. T.ex. får underleverantörer och kunder tillgång till 
hela eller vissa delar av intranätet.26 Ett extranät binder ihop olika målgrupper med företagets eller 
organisationens webbplats externt, till skillnad från ett intranät som kommunicerar med anställda och 
ledningen inom ett företag. Detta sker oftast genom en inloggningsfunktion. Det är organisationen som 
bestämmer vilka som ska få tillgång till extranätet.27  
                                                 
23 Leung, H. K. N (2001). Quality metrics for Intranet applications. Information & Management, vol. 38: 3, ss. 137-152. 
24 Söderström, Jonas (Elektronisk) (2004). Praktiska tips för intranätsredaktörer. Tillgänglig: <http://kornet.nu/intranet.shtml> (2005-04-13) 
25 Bark, Mats (1997). Intranät i organisationens kommunikation. Uppsala: Konsultförlaget. s. 37. 
26 Pc för Allas IT-lexikon (Elektronisk) (2004). Dagens dataord. Tillgänglig: 
<http://pcforalla.idg.se/tjanster/tips/pcforalla_detail.asp?mail_id=10826> (2005-04-20) 
27 Two (Elektronisk). Extranät. Tillgänglig: <http://www.two.se/produkter-tjanster/extranat.asp> (2005-04-20) 
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Det är svårt att definiera om den del av Södertörns högskolas intranät som studenterna har tillgång till är 
ett intranät eller ett extranät. För att studenterna ska få tillgång till Kurswebben krävs det en inloggning. 
Studenterna har bara tillgång till en begränsad del av funktionerna i intranätet men de är å andra sidan den 
primära målgruppen för Kurswebben. Vi väljer i denna uppsats att definiera även den del av intranätet 
som studenterna har tillgång till som ett intranät och benämner det, som Södertörns högskola själv gör, 
Kurswebben. 
 
Varför används intranät?  
Kunskap ses idag som en kritisk faktor för att organisationer ska kunna överleva i den allt hårdare 
internationella konkurrensen. Företag och organisationer måste ha en effektiv hantering av information 
och kunskap som möjliggör utveckling av ny kunskap som kan spridas och delas inom organisationen. 
Intranät tillåter användarna att snabbt, effektivt och billigt ta del av andra användares vunna erfarenheter 
och kunskaper. Forskning visar dock att det inte existerar ett klart samband mellan IT-investeringar och 
ökad produktivitet, eller förbättrat utnyttjande av kunskaper och erfarenheter.28

 
När intranät fungerar bra medför det många fördelar. Bland annat blir tillgången till aktuell information 
snabb och dessutom är det tidseffektivt. Kostnaden för organisationen blir också lägre eftersom 
pappersflödet kan minskas. Direktkommunikation mellan de olika parterna gör att kunskaper och 
erfarenheter kan utbytas. Dessutom stödjer intranät tillgången till trovärdig information.29 
 
När ett intranät fungerar dåligt medför det nackdelar. Om ett intranät uppdateras sällan medför det att 
trovärdigheten försämras och att användarna kommer att använda det mindre. Ett intranät som inte är 
välplanerat riskerar att försämra användarnas möjlighet att använda det. Om inte alla inom organisationen 
använder intranätet regelbundet är risken stor att de missar viktig information. Det är viktigt att de som är 
ansvariga för informationsförsörjningen är aktiva annars tappar användarna förtroendet för intranätet.30  
 
Implementering 
En övertro på intranät leder till att de sällan ifrågasätts. Inför en intranätimplementering krävs en 
behovsanalys för att se till organisationens förutsättningar och behov. Initiativet till en implementering 
kommer ofta från informations- eller IT-avdelningen, som inte alltid har sett till hela organisationens 
önskemål. Vissa faktorer kan försvåra en intranätimplementering; såsom tekniska och organisatoriska 
förutsättningar, organisatoriska behov, ledningens och chefernas ointresse och att användarnas behov och 
önskemål inte hörsammats. En behovsanalys kan hjälpa till att se behovet hos användarna.31

 
När ett intranät ska implementeras är det viktigt att användarna anpassar sig till det. För att användarna 
ska kunna göra det måste intranätet vara anpassat efter användarna och deras arbetsuppgifter. Användarna 
måste förstå syftet med intranätet och det är bra om de engageras i utvecklingen.32 Intranätet behöver 
också marknadsföras i organisationen för att förstås och accepteras. Hur snabbt man accepterar en 
förändring som intranät beror till stor del på behov, intresse, datorvana, arbetsuppgifter och ålder. Det 
gäller att förmedla en tydlig bild av funktioner för att intranätet ska accepteras och användas.33

 

3.1.2 Användbarhet 

 
Användbarhet är ett vitt begrepp som definieras på många olika sätt. Olika forskare uppfattar och 
använder användbarhet i olika sammanhang. Nedan följer några definitioner och beskrivningar av 
användbarhet. 
 

                                                 
28 Heide, Mats (2002). Intranät – Internet bakom brandväggar. I Dahlgren, Peter (red.). Internet, medier och kommunikation. Lund: Studentlitteratur.  
29 Hills, Melanie (1997). Intranet as Groupware. New York:Wiley: 
30 Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering. Boston: Academic Press. 
31 Högström, Anders & Bark, Mats & Bernstrup, Sofia & Heide, Mats & Skoog, Anneli (1999).  
32 Odegaard, Jarle (1997). Internet med Intranät. UK: Prentice Hall Europé. 
33 Högström, Anders & Bark, Mats & Bernstrup, Sofia & Heide, Mats & Skoog, Anneli (1999). 
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• Den internationellt vedertagna definitionen av begreppet användbarhet ges i standarden SS-EN 
ISO 9141-11 från 1998. Den svenska översättningen av definitionen ändrades 1999 för att ge en 
ökad korrekthet, och lyder: 

 
Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
sammanhang.

 
För faktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse kan man sätta mål och alla kan 
mätas. De är beroende av följande som kan specificeras:  

 
− vem användaren är  
− användarens situation och miljö  
− vad användaren vill göra/uppnå  

 
Sammantaget gör detta att man kan sätta mål för användbarhet som man kan verifiera.34

 
• En annan beskrivning av användbarhet görs av Gitte Lindgaard, Director Human Oriented 

Technology Lab (HOTLab). Hon menar att användbarhet är relaterat till mänsklig prestation i de 
specifika uppgifter som datorsystemet stödjer samt användarens inställning till systemet. 
Användbarhet uttrycks i kvantifierbara, mätbara termer med vilka man kan avgöra när ett "bra" 
system är "tillräckligt bra".35  

 
• Enligt Jonas Löwgren, som är forskare och lärare i interaktionsdesign, är användbarhet ett resultat 

av relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet, förkortat REAL. 
 

− Ett systems relevans är hur väl det stödjer användarnas behov.  
− Effektiviteten fastslår hur effektivt användarna kan utföra sina uppgifter med systemet.  
− Attityd är användarnas subjektiva känslor för systemet.  
− Ett systems lärbarhet är hur lätt det är att lära sig från början och hur bra användarna 

kommer ihåg sina färdigheter efter en tid.36  
 

• InUse AB är ett företag som har fokus på användning av IT. De definierar användbarhet som en 
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har hög användbarhet om den uppfyller 
beställarens och målgruppens syften. En produkts användbarhet visar sig i samspelet mellan 
produkten och dess användare och över en tidsperiod, kort sagt: i användning. För att skapa en 
användbar produkt behöver man utforma produkten med hänsyn till: 

 
− Det mänskliga systemet - egenskaper som bärs av individerna som använder produkten.  
− Det sammanhang där produkten ska användas.  
− Den nytta som produkten förväntas ge.37 

 
Att det finns så många olika definitioner av vad användbarhet är tyder på att det är svårt att definiera det 
på ett enhetligt sätt. För att kunna analysera studenternas upplevelser av Kurswebben med hjälp av vår 
analysmodell som är uppbyggd av olika användbarhetsteorier är det viktigt att känna till vad användbarhet 
är. För vår studie är det de kvalitativa aspekterna av användbarhet som är de viktiga, som t.ex. upplevelser 
och känslor för ett system. 
 
 

                                                 
34 Ergolab (Elektronisk) (2005) Användbarhet – den vedertagna definitionen. Tillgänglig: <http://www.ergolab.se/definition.html> (2005-04-21) 
35 Lindgaard, G. (1994). Usability testing and system evaluation, A guide for designing useful computer systems. UK: Chapman & Hall. 
36 Löwgren, Jonas (1993). Human-Computer Interaction: What every system developer should know. Lund: Studentlitteratur. 
37 InUse (Elektronisk) (2002).Vad är användbarhet. Tillgänglig: < http://www.inuse.se/aip/anvandbarhet.html> (2005-04-21) 
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3.2 Användbarhet: innehåll, funktion och design 
 
Här redogör vi för vår analysmodell och presenterar de användbarhetsteoretikers teorier som den 
huvudsakligen bygger på. 
 
Jakob Nielsen är filosofie doktor och en internationell auktoritet när det gäller användbarhet på webben. 
Enligt Nielsen är det viktigaste för att uppnå användbarhet på en webbplats innehåll och funktionalitet. 
Nielsen tar i sina böcker ofta upp riktlinjer för hur man som utformare av webbplatser praktiskt bör 
arbeta. 
  
Donald Norman är professor i datorvetenskap, kognitionsvetenskap och psykologi vid Northwestern 
University. Han har länge varit en av centralgestalterna i forskningen kring hur vi kan utforma produkter 
för att uppnå hög användbarhet. Norman har på senare år utvecklat sitt intresse för design från att ha varit 
mer funktionalistisk som Nielsen. Norman menar bland annat att det krävs att användargränssnitt är 
tilltalande för att de ska användas.  
 
Carl Martin Allwood är professor i psykologi vid Lunds Universitet och har arbetat med människa – 
datorinteraktion sedan början av 1980-talet. Allwood anser att användbarhet är en interaktiv egenskap. 
Detta innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningssituationen och 
dessa egenskapers samverkan. Enligt Allwood bestämmer fyra faktorer tillsammans ett programs 
användbarhet; anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens.38 Dessa 
faktorer ingår och presenteras i analysmodellen. Allwood är mer teoretiskt inriktad än Nielsen och hans 
teorier handlar mycket om hur vi tänker och varför vi gör saker.  
 
På webben kan användarna testa en webbplats användbarhet innan de börjar använda den. Därför är 
användbarhet a och o inom webbdesign. Nielsen menar att man kan se på webbdesign på två 
grundläggande sätt: dels det konstnärliga och dels det tekniska. Han menar att det konstnärliga går ut på 
designerns lust att uttrycka sig själv och ha roligt. Det tekniska går ut på att lösa användarens problem. 
Nielsen förespråkar det sistnämnda. Användarnas behov ska styra webbstrategin.39 Norman å andra sidan 
menar att det konstnärliga synsättet är viktigt då attraktiva produkter är lättare för användarna att förstå 
och använda. Det spelar ingen roll hur många funktioner en produkt har och hur väl de fungerar om de 
inte tilltalar användaren under interaktionen. En attraktiv produkt gör att användaren breddar sitt 
tänkande och är mer positivt inställd under interaktionen. Skulle problem uppstå är användaren inte genast 
negativ till produkten, utan försöker lösa problemet. Om användaren inte är attraherad av produkten och 
ett problem uppstår kommer problemet vara det enda användaren fokuserar på.40

 

3.2.1 Analysmodell 
 
Vi har gjort studien ur ett studentperspektiv och studenterna har åsikter som rör sig både på det praktiska 
och på det teoretiska planet. Vad de använder Kurswebben till och hur de upplevelser sitt användande av 
den varierar från person till person. Eftersom Nielsen, Norman och Allwoods teorier om användbarhet 
rör olika delar av användbarhet gjorde vi en egen uppdelning där vi låter deras teorier som är praktiska, 
estetiska och psykologiska komplettera varandra. Vi kallar denna uppdelning för analysmodell och den ser 
ut på följande sätt: 
 

• Innehåll. Innehållet i det som står och finns på webbplatsen. Innehållet görs tillgängligt för 
användarna genom design och funktioner. 
 

• Funktion. Vilka funktioner finns och hur väl fungerar dessa. Utan innehåll skulle inte funktioner 
behövas och designen gör att funktionerna kan användas på ett förståeligt sätt. 
 

                                                 
38 Allwood, Carl Martin (1998). Människa – datorinteraktion. Lund: Studentlitteratur. 
39 Nielsen, Jakob (2001). Användbar webbdesign. Stockholm: Liber. 
40 Norman, Donald A. (2004). Emotional Design. New York: Basic Books 
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• Design. Hur olika element ser ut och hur innehåll och funktioner görs tillgängliga för användarna. 
Utan en god design kan användarna inte ta till sig innehåll och funktionerna går inte att använda. 

 
Innehåll, funktion och design hör ihop och påverkar varandra. Det är därför svårt att göra strikta skillnader 
mellan dem och därför går ofta resonemangen in i varandra. T.ex. kan inte användarna ta till sig innehållet 
på en webbplats om de inte kan läsa texten eller komma fram till innehållet. 
 
Designbegreppet 
Design är ett begrepp som definieras på många olika sätt. Därför vill vi klargöra för hur vi använt 
designbegreppet i denna uppsats. 
 
Enligt nationalencyklopedin kommer begreppet design från det engelska ordet design. Ursprungligen 
kommer ordet från latinets desi´gno som betyder 'avbilda', 'framställa'.41 I Sverige sammankopplas ofta 
design med formgivning. I ett internationellt perspektiv har det en mycket bredare betydelse. Design går 
ut på att uppnå en funktion med hjälp av på förhand mer eller mindre kända strukturer.42  
 
Med IT-design avses den process som, under ekonomiska och tidsmässiga restriktioner, har ordnats för att 
utforma och fastställa en IT-artefakts alla egenskaper (funktionella, strukturella, etiska och estetiska) åt en 
beställare. Designprocessen är en etisk aktivitet då varje design består av handlingar och val som påverkar 
människors liv och handlingsutrymme. Design är även en estetisk aktivitet på grund av att varje design 
påverkar inte bara oss genom sina funktioner utan även hur form, användningsegenskaper och skönhet 
upplevs.43 
 
I denna uppsats används designbegreppet till största delen ur ett formgivningsperspektiv. 

 
3.2.2 Innehåll 

 
Enligt Nielsen är innehållet på en webbplats det absolut viktigaste och mest avgörande för om den är 
användbar eller inte. Designen är till för att göra innehållet mer tillgängligt. Det som användarna bedömer 
innehållets kvalitet utifrån är frågorna: ”Vad har jag för nytta av det här?” och  ”Hur löser detta mitt 
problem?”. 44

 
Välskrivna texter och vackra bilder är inte avgörande för vad användarna avser med kvalitet. Nielsen 
menar också att det är viktigt att innehållet på sidan är relevant i förhållande till användarnas behov och att 
sättet som innehållet presenteras på är unikt. Det går alltså inte bara att återanvända material från den 
fysiska världen, det måste anpassas till webbplatsen.45 

 
Motivation 
Jonas Söderström som är informationsarkitekt anser att det krävs att användarna är motiverade för att de 
ska använda ett intranät. Intranät är egentligen bara är en distributionsform. Det går snabbt och effektivt 
att skicka ut information men ett intranät är ingen som helst garanti för att information läses. Man kan inte 
tvinga på människor information. För att få användarna att läsa räcker det inte med att informationen är 
aktuell och relevant. Det krävs att läsaren verkligen vill läsa.46  
 
Allwood menar att det är viktigt att användarna är motiverade och har en positiv inställning till de system 
de använder. Utan acceptans är risken stor att systemet används slarvigt, felaktigt eller inte alls. Ett intranät 
som byggts på behov har större möjlighet att accepteras.47

 
                                                 
41 Nationalencyklopedin (Elektronisk)(2005). Design. Tillgänglig: <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152567>(2005-04-21) 
42 Björklund, Lars (Elektronisk)(2003). Att mäta kreativitet. Tillgänglig: <http://www.liu.se/org/cetis/nyhetsbrev/pdf_nyhetsbrev/2003_nr2.pdf> 
(2005-04-20) 
43 Löwgren, J. & Stolterman, E. (1998). Design Av Informationsteknik: Materialet Utan Egenskaper. Lund: Studentlitteratur. 
44 Nielsen, Jakob (2001). 
45 ibid. 
46 Söderström, Jonas (Elektronisk) (2004). 
47 Allwood, Carl Martin (1998). 
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Vidare tar Allwood upp att det finns två olika typer av motivation, inre och yttre. Yttre motivation för en 
aktivitet kan skapas t.ex. genom att användaren belönas för att utföra aktiviteten. Inre motivation 
uppkommer genom att användaren finner aktiviteten i sig belönande att utföra. Att öka användarens 
förståelse för aktivitetens innehåll kan vara ett sätt att åstadkomma att individen får en högre inre 
motivation inför aktiviteten i fråga. 
 
Läsbarhet 
När det gäller läsbarhet på webbplatser tar Nielsen upp ett antal punkter som ökar läsbarheten. Texten på 
en webbplats ska vara kort och koncis för att användaren lättare ska kunna ta till sig innehållet. Det är 
ansträngande att läsa på skärm så texterna måste vara lätta att överskåda. Innehållet i texterna ska kunna 
skummas och det är därför viktigt med tydliga rubriker som är informativa. De ska helst delas in i två eller 
tre undernivåer och hypertexter bör användas för att dela upp stora informationsmängder.48 
 
Grafik 
Nielsen menar att grafik ska användas på ett återhållsamt sätt på webbplatser. Detta på grund av att det tar 
längre tid att ladda sidor i webbläsaren när grafik finns med. Grafik ska användas enbart om situationen 
kräver det.49  
 
Enligt Norman ska grafik användas när det är lämpligt och där det tillför något. Om webbplasten handlar 
om Sony eller Disney är huvudanledningen underhållning och då tillför grafik ett mervärde till 
webbplatsen. Grafik bör endast användas när det stödjer uppdraget och när det tillför glädje utan att störa. 
Sidan får inte bli slö, tung eller störande och viktig information måste kunna ses även utan grafik så de 
med begränsad hastighet på uppkopplingen eller nedsatt syn kan ta del av innehållet.50

 

3.2.3 Funktion 

 
Vilka aktiviteter stödjer produkten? Gör den det den ska? Om produkten inte har någon bra funktion, 
vem bryr sig då om att använda den även om den gör det bra? Norman anser att om funktionen inte 
fungerar som den ska kommer produkten inte att användas.51

 
Navigation 
En webbplats hemsida ska vara mycket enkel enligt Nielsen. Utifrån designen ska användaren förstå vilket 
syfte webbplatsen har och var på webbplatsen han eller hon befinner sig. Hemsidan ska utgöra 
startpunkten för navigationen. Navigationen är viktig på webbplatsen och därför måste mycket arbete 
läggas ner när den ska tas fram.52 

 
Webbplatsens navigation är den visuella och funktionella bryggan mellan webbplatsens design och dess 
underliggande struktur. Navigationen ska hjälpa besökaren att snabbt skapa sig en uppfattning om 
webbplatsens innehåll och hitta det som han eller hon söker efter. Den viktigaste uppgiften för 
webbplatsens navigation är alltså att visa besökaren dennes position i förhållande till webbplatsen i sin 
helhet och vilka alternativa val han eller hon kan göra i förhållande till webbplatsens informationsstruktur. 
Navigationsgränssnittet måste besvara tre grundläggande frågor för användaren: 
 

• Var är jag? 
Om användaren inte förstår var han eller hon befinner sig är det omöjligt att förstå webbplatsens 
struktur. Användare kan tycka att det är jobbigt om webbplatsen utmärker sig genom ett 
annorlunda navigationsgränssnitt. Användarna tar hjälp av sina tidigare erfarenheter gällande 
webbplatsers utformning. Det är viktigt att tala om vilken webbplats de befinner sig på. 

                                                 
48 Nielsen, Jakob (2001). 
49 ibid.
50 Norman, Donald (Elektronisk) (2002). Gratuitous Graphics and Human-Centered Website Design. Tillgänglig: 
<http://www.jnd.org/dn.mss/hcd_website_design.html>(2005-04-05) 
51 Norman, Donald A. (2004). 
52 Nielsen, Jakob (2001).
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Logotypen ska finnas på alla sidor, vara placerad på samma ställe och vara en länk till hemsidan. I 
webbplatsens struktur ska det visas var den aktuella sidan finns. En tydlig rubrik ska finnas. 

 
• Var har jag varit? 

man bör inte frångå inte standardfärgerna för länkar. Användarna blir förvirrade och minns inte 
vilka färger som betyder vad. Om användarna känner till vilka sidor de besökt lär de sig 
webbplatsens struktur lättare och slösar inte bort tid på att besöka samma sida flera gånger.  
 

• Vart kan jag gå?  
Det kan vara omöjligt att visa alla länkar på alla sidor. Genom att ha bra webbplatsstruktur kan 
man besvara frågan ”Vart kan jag gå?”. Det är bra att visa länkar som understruken text och att 
använda standardfärgerna. Om länkar inte är understrukna kan det uppstå 
användbarhetsproblem.53  

 
Det här resonemanget kan jämföras med Normans tankar om att saker som ser bättre ut fungerar bättre. 
För att användarna ska vilja använda ett navigationsgränssnitt måste det vara tilltalande. Om all 
navigationsdesign skulle göras efter en och samma standard skulle det till sist bli trist. Det skulle kunna 
liknas vid att alla tidningar skulle ha en innehållsförteckning som såg likadan ut. Nielsen vet förstås vad 
han pratar om men han är extremt ställningstagande. Självklart skulle det bli enklare om alla sidor på 
Internet använde sig av standardfärger på länkar. Användarna skulle inte behöva slösa bort tid på att gå in 
på samma länk flera gånger, men det skulle också bli tråkigt.  
 
Struktur 
Oavsett vilket navigationssystem som används är den grundläggande funktionen den samma: visualisera 
för användaren vilka vägval som kan göras i förhållande till den information som finns. Om strukturen är 
dålig och inte noggrant genomtänkt innebär det alltid dålig användbarhet. Webbplatsens struktur ska 
anpassas efter det som användarna vill utföra på webbplatsen, inte efter t.ex. organisationsstruktur.54

 
Allwood menar att det är viktigt att programfunktioner är utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. Användarna har olika informationsbehov 
beroende på vad de ska göra. Användarnas kunskaper utvecklas kontinuerligt vilket gör att det krävs att 
systemet är anpassat efter deras behov. Om systemet inte är anpassat är risken stor att intresset för att 
använda det minskar och att användarna därmed går miste om information.55

 
Enkelhet 
Webbplatsen ska se till att det som användarna vill göra ska kunna utföras på ett så enkelt sätt som 
möjligt. På webben är användarna målinriktade och de vill inte mötas av hinder. Det är därför viktigt att 
släppa fram användarna dit de vill så snabbt det går.56 

 
Enligt Allwood måste användarna förstå hur systemet fungerar för att framgångsrikt kunna nyttja det i sitt 
dagliga arbete. Utbildning, manualer och hjälpfunktioner ökar användarnas kunskap och förmåga. Brister i 
användarnas kunskap om systemet kan leda till att de inte använder det eller interagerar med det. Norman 
menar att om användaren inte förstår hur produkten ska användas kan de inte använda den. Utan god 
förståelse för hur produkten fungerar vet inte användaren vad han eller hon ska göra om något blir fel. 
Om användaren får en förklaring till varför produkten fungerar som den gör är det lättare att förstå felet 
och att senare komma ihåg hur felet ska åtgärdas om det uppstår igen.57

 
Man bör även enligt Allwood ta hänsyn till det så kallade analoga tänkandet. Människor gör ofta en 
kunskapsöverföring när de ska lösa ett nytt problem. Vi tar kunskap från ett område och överför till ett 
annat. Ett exempel är när en användare för första gången använder ett ordbehandlingsprogram och vill 
göra stor bokstav. Om användaren inte vet hur han eller hon ska göra, testar de flesta att göra likadant 

                                                 
53 Nielsen, Jakob (2001). 
54 ibid. 
55 Allwood, Carl Martin (1998). 
56 Nielsen, Jakob (2001). 
57 Norman, Donald A. (2004).
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som på en skrivmaskin. I detta fall är det en framgångsrik strategi. Det analogiska tänkandet bör utnyttjas 
medvetet och smart. Inkonsekvenser och brott med naturliga analogier kan göra ett datorprogram 
svåranvändbart.58

 
Allwood menar också att ett intranät bör innehålla de funktioner som krävs för att underlätta 
kommunikationen och förenkla arbetet för användarna. Funktioner ska struktureras på ett logiskt och 
användarvänligt sätt. Användarvänligheten är beroende av flera faktorer bland annat; åtkomlighet, stöd för 
användarnas mentala funktionssätt, individualisering och hjälpresurser. Användarna ska på ett effektivt 
sätt ha tillgång till information och de olika funktioner som ska underlätta för dem. Systemet ska ge stöd 
för användares sätt att fungera mentalt. Systemet ska exempelvis inte innehålla komplicerade funktioner 
eller kräva sådant av användarna som strider mot deras förkunskaper. Det är viktigt att det finns stöd för 
olika typer av användare. Ju mer systemet ger stöd för olika användare desto fler kommer att använda det. 
Om det uppstår fel vid användningen är det viktigt att det finns hjälpresurser som står till användarens 
förfogande. Detta gör att användaren kan uppleva systemet som användbart trots att de gjort misstag.59 
 
Ordet användarvänlighet kan diskuteras. Enligt Jonas Söderström kan en webbplats vara användarvänlig i 
betydelsen att den är lätt att sköta eller enkel att lära sig. Men om den inte har något för användaren 
intressant eller roligt syfte, spelar det ingen roll hur enkel eller tydlig design användargränssnittet har, det 
kommer inte att bli någon succé i alla fall. Webbplatsen måste ha någon praktisk användning för brukaren: 
alltså vara användbar.60

 

3.2.4 Design 
 
Bra design är design som inte märks, lyder ett gammalt talesätt. Detta betyder inte att jämngrått är idealet. 
Anders Lotsson som är reporter på IDG (International Data Group) menar att funktionen, vare sig det 
gäller en tidningssida, en webbplats, en kaffekanna eller ett par jeans, ska vara så självklar att man inte ens 
tänker på den. Estetiken får inte stå i vägen. Användbarhet går ut på att göra designen så välordnad och 
självklar att man aldrig behöver fundera. Användarna får gärna tycka att det är snyggt eller roligt, men det 
viktiga är att det användaren behöver finns till hands när han eller hon behöver det.61

 
Trovärdighet 
Ett huvudmål för webbdesign är enligt Nielsen att bygga upp en trovärdighet som seriös verksamhet. Det 
visuella intrycket är det första som slår besökaren och en snygg design är en förutsättning för hög 
trovärdighet. Han menar att en snygg design inte påverkar användbarheten men det kan underlätta 
informationssökningen mer än en ful design.62  
 
En undersökning som Stanford Persuasive Technology Lab gjort visar att användarna av webbsidor 
riktade mycket mer uppmärksamhet mot det visuella, än innehållet. Nära hälften av användarna i 
undersökningen ansåg att webbplatsens trovärdighet påverkades av den övergripande designen där layout, 
typografi, typsnittstorlek och färgscheman ingår.63 

 
Stanford Persuasive Technology Lab har skrivit guidelines som, om de används på rätt sätt, kan leda till att 
webbplatsen får hög trovärdighet. Där beskrivs att det är viktigt att visa att det är en riktig organisation 
som står bakom webbplatsen. Det är även viktigt att visa att det finns trovärdiga och ärliga personer 
bakom den. Vad det gäller designen ska webbplatsen se professionell ut och vara ändamålsenlig. 

                                                 
58 Allwood, Carl Martin (1998).  
59 Allwood, Carl Martin (1998). 
60 Söderström, Jonas (Elektronisk) (2004). Det stora SMS-mysteriet, eller: Varför användarvänlighet inte räcker. Tillgänglig: < 
http://kornet.nu/smsparadox.shtml> (2005-04-13) 
61 Lotsson, Anders (Elektronisk) (2002). Användbar och affordant. Tillgänglig: <http://computersweden.idg.se/text/020118-csd1> (2005-04-13) 
62 Nielsen, Jakob (2001). 
63 Stanford Persuasive Technology Lab (Elektronisk) (2002). How Do People Evaluate a Web Site's Credibility? Tillgänglig: 
<http://www.consumerwebwatch.org/dynamic/web-credibility-reports-evaluate-abstract.cfm> (2005-04-07) 
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Webbplatsen ska vara lätt att använda och användbar. Det är även viktigt att uppdatera webbplatsen ofta, 
eller i alla fall visa att webbplatsen fått en översyn.64

 
Emotionell design 
Norman menar att människor blir allt mer beroende av vad han kallar emotionell design - utformningen 
av den känslomässiga reaktionen på en produkt. Denna reaktion är en process som pågår på tre olika 
nivåer samtidigt och god design måste ta hänsyn till de tre olika nivåerna. De tre planen, som också 
illustrerar en växande komplexitet kallar han: inre design (visceral design), beteendedesign (behavioral 
design) och reflektiv design (reflective design). (Egen översättning)65

 
Beteendedesign rör i första hand användbarhet. Här handlar det om hur väl en produkt utformats för att 
stödja eller förenkla ett visst beteende. När det gäller denna typ av design spelar inte utseendet eller tanken 
bakom produkten alls lika stor roll som hur snabbt, enkelt och effektivt produkten låter sig användas för 
avsett syfte. En produkt som gör det den ska och är förstålig behöver inte ha hög användbarhet. 
Produkter som används dagligen ska inte kräva att användaren måste öva sig på att använda produkten. 
Dålig design är oftast orsaken till fel i användningen vilket användarna ofta får skulden för istället för 
designen som det egentligen är fel på.66

 
Enligt Norman är produkter som uppfattas som vackra eller njutbara att använda mer användbara. Våra 
kognitiva processer blir bättre. Attraktiva produkter föredras framför fula. De japanska forskarna Masaaki 
Kurosu och Kaori Kashimura har genom experiment med en bankomat visat att det finns skillnader i hur 
man använder den, som beror på designen. Om man jämför två bankomater som har samma funktioner 
men olika användargränssnitt så är den bankomat som har ett väldesignat användargränssnitt lättare att 
använda än den som endast uppfyller kraven på funktion trots att funktionerna är identiska. Detta kan 
bero på att känslor förändrar människors sätt att lösa problem. Det känslomässiga systemet förändrar hur 
det kognitiva systemet fungerar. Att vara lycklig breddar tankeprocessen och underlättar kreativt tänkande. 
Om man är orolig eller trängd minskas tankeprocessen och all koncentration går åt till att försöka lösa 
problemet. Attraktiva produkter gör att människor mår bra, tänker mer kreativt och har enklare att 
använda dem.67  
 
Layout 
Enligt Nielsen är informationsinnehållet, det vill säga det som intresserar användaren, viktigare än 
navigationen. Ofta används en alltför liten del av sidan till det som intresserar användaren. Tomma ytor 
fyller en funktion; de hjälper användarna att förstå hur informationen är strukturerad. Ibland är ett 
tomrum bättre som avdelare än t.ex. en linje. Dock är tomma ytor som inte är medvetet formgivna 
bortkastat utrymme. Innehållet på en sida ska uppta 80 % och navigationsdelen ca 20 %. Enligt Nielsen 
övervinner enkelheten komplexiteten och fungerar designen bra utan ett element ska det tas bort. Få 
människor besöker en webbplats för att njuta av dess design. Det är innehållet som intresserar dem.68 

 
Användarna kommer från olika håll och har olika plattformar. Det är därför viktigt att hjälpa användarna. 
Webbläsarna måste kunna anpassa sidorna för alla användares förutsättningar, t.ex. skärmstorlekar. Det är 
bra att skilja innehåll och presentation åt, t.ex. genom att använda formatmallar. Tabeller, ramar och andra 
element ska aldrig anges i fasta storlekar. Det är bättre att använda procentandelar av det tillgängliga 
utrymmet. Alla vill t.ex. inte ha samma teckenstorlek.69 
 
För att göra det lättare för användarna att ta till sig information ska färger med hög kontrast mellan text 
och bakgrund användas. Svart text mot vit bakgrund är det bästa. Bakgrunderna ska helst vara enfärgade 
för att användarna ska kunna urskilja bokstäverna lättare. Teckensnittet ska vara tillräckligt stort och helst 

                                                 
64 Stanford Persuasive Technology Lab (Elektronisk) (2002). Stanford Guidelines for Web Credibility. Tillgänglig: < 
http://www.webcredibility.org/guidelines > (2005-04-07) 
65 Norman, Donald A. (2004).
66 ibid. 
67 ibid. 
68 Nielsen, Jakob (2001). 
69 ibid. 
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sans serif. Bildskärmar har sällan tillräckligt bra upplösning för att visa en antikva. Det bästa är att 
vänsterjustera texter efter en rak linje.70

 
Länktexter bör inte vara alltför långa. Det gör att det blir jobbigt att skumma igenom sidor. Länktexter 
som ”Klicka här” ska inte användas. Det ger ingen information om vad länken innehåller och dessutom är 
det inte alla användare som använder en mus. Länkar ska istället göras på ett betydelsebärande ord. Det är 
också bra att använda länkförklaringar när användaren för musen över en länk.71

 
Allwood menar att program blir produktiva om de anpassas till människans psykologiska egenskaper. Ett 
användargränssnitt bör därför utformas så att det aktiverar befintlig kunskap i användarens minne. Detta 
kan bland annat göras genom att:  
 

• Rubriker och länkar markeras på ett konsekvent sätt.  
• Man använder sig av vedertagna förkortningar istället för att hitta på egna.  
• Innehåll som hör till ett ämne grupperas för sig på ett logiskt begripbart sätt.  

                                                 
70 ibid. 
71 Nielsen, Jakob (2001).

 24



4 Fallstudie 
 
I det här avsnittet presenterar vi själva fallet intranätet Södertörns högskolas Kurswebb och en 
sammanställning av intervjuerna. Vi sammanställer intervjuerna efter analysmodellen som finns beskriven i 
uppsatsens teoriavsnitt.  
 
 

4.1 Bakgrund 

 
4.1.1 Fallet intranätet Södertörns högskolas Kurswebb 
 
Södertörns högskola har sedan januari 2003 använt sig av ett intranät. I intranätet finns en del som kallas 
för Kurswebben och utgör fallet i denna studie. Ansvarig för Kurswebben är Avdelningen för information och 
kommunikation. Användarna består främst av studenter, lärare och utbildningsadministratörer. Syftet med 
Kurswebben är, enligt Anna Carlsson som är systemutvecklare på Södertörns högskola, att studenterna 
ska kunna hitta aktuell information om sina kurser via intranätet.72 Intranätet ska användas för att stödja 
och effektivisera studenternas arbete. Allt studenterna kan tänkas behöva veta och göra som rör 
utbildningen ska finnas samlat och tillgängligt dygnet runt. Det ska också finnas möjlighet till interaktivitet 
och intranätet ska ge en ökad känsla av delaktighet och samhörighet inom organisationen. Detta ska 
uppnås genom att ett behov för intranätet i studentens arbete ska leda till fler intranätbesök och därmed 
större möjlighet att ta del av och få överblick över vad som händer internt. Studenterna ska kunna hämta 
information och material från de kurser de läser, utbyta åsikter, och kommunicera med varandra och sina 
lärare.73 

 
Inför implementeringen av Kurswebben gjordes i mars 2002 en behovsanalys. Enligt den var det viktigt 
att användaren skulle vara i fokus. Intranätet skulle utformas som en social mötesplats för att öka 
användningen av det. Innehållet skulle utformas efter olika användargrupper. I behovsanalysen kom man 
även fram till att det var viktigt att ge användarna utbildning i hur intranätet ska användas för att minimera 
risken med att de positiva effekterna uteblev. En annan faktor som tas upp var att det var viktigt att 
användarna snabbt skulle kunna nå fram till eftersökt information. Navigationssvårigheter, ologisk 
struktur och rubriksättning kunde på sikt innebära att användarna valde bort intranätet som kanal och 
istället sökte andra informationskällor.74 För att kunna ha användaren i centrum kom man i 
behovsanalysen fram till att det var viktigt att de involverades i utvecklingen av intranätet, t.ex. genom att 
ingå i olika former av undersökningar, samt att man kontinuerligt utvärderade och mätte förändringar. 
 
När intranätet och Kurswebben togs fram gjordes inga användbarhetsundersökningar. Anledningen till det 
är enligt Anna Carlsson att det inte fanns tillräckligt med tid. Istället lät utvecklingsgruppen en grupp 
utbildningssekreterare få säga vad de tyckte om Kurswebben och därefter gjorde utvecklingsgruppen 
förbättringar. Det finns i dagsläget tankar på att utvärdera intranätet men ingenting är inplanerat.75 
 

4.1.2 Intranätets plattform 
 
Södertörns Högskolas intranät har en Lotus Notes/Domino-baserad plattform. Lotus Notes är en grupp-
programvara uppbyggd kring hierarkiska databaser. Lotus Notes används idag i många intranät. Notes är 
till för bland annat till e-post, kalenderfunktioner, dokumenthantering och att stödja arbetsflöden. Lotus 
Notes är känt för sin möjlighet att ha flera instanser av databaser och kunna hålla dem synkroniserade.76 
 

                                                 
72 Anna Carlsson Systemutvecklare vid Avd. för information och kommunikation på Södertörns högskola, e-post intervju den 6 april 2005. 
73 Zell, Anneli (2002). Södertörns högskola – Behovsanalys inför Intranätprojektet. Opublicerat manuskript. Stockholm: Södertörns högskola. 
74 ibid. 
75 Anna Carlsson Systemutvecklare vid Avd. för information och kommunikation på Södertörns högskola, e-post intervju den 6 april 2005.
76 Susning (Elektronisk)(2005). Lotus Notes. Tillgänglig: < http://susning.nu/Lotus_Notes >(2005-05-11). 
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Lotus Notes är inte en så kallad öppen standard och därför kan inte t.ex. scriptspråk som php/My SQL 
och java användas. För att kunna utveckla och hantera Lotus Notes-baserade applikationer krävs det att 
man behärskar Lotus Notes. 
 

4.1.3 Kurswebbens struktur, navigering och upplägg 
 
För att komma åt Kurswebben måste studenterna logga in. Det gör de via Södertörns högskolas 
webbplats, www.sh.se. Det finns en länk på webbplatsens alla sidor där det står Logga in. När studenterna 
loggat in på intranätet kontrolleras deras identitet och de får upp en studentsida där bland annat 
studentnyheter, e-post och kalendarium visas. På denna sida finns också en länklista med ett flertal länkar. 
Överst i den listan ligger länken Kurswebbar. När studenterna har klickat på den länken visas en ny sida 
där programmets Kurswebb visas som en länk mitt på sidan. När studenten klickar på den länken visas 
programmets Kurswebb i ett popup-fönster. För att komma åt Kurswebbens hemsida är det från 
Södertörns högskolas webbplats fyra klick. 
 
Kurswebben är uppdelad i tre spalter.77 I spalten längst till vänster finns en grå ruta där huvudlänkarna 
ligger. Länkarna är i stort sett samma för alla program, men utbildningssekreteraren kan lägga till fler 
länkar på alla sidor om de anser att det behövs eller efter önskemål från lärarna. Standardlänkarna är: 
 

• Utbildningens namn – Den länken går till Kurswebbens hemsida och ligger på alla sidor. 
• Anslagstavla för kursen – Här ska inlägg som är aktuella för utbildningsprogrammet läggas in. Alla 

användargrupper utom studenterna kan göra inlägg här. 
• Diskussionsforum – Alla användargrupper kan göra inlägg här.  
• Student-Ping – Här kan studenterna skriva ut betyg och se vilka kurser de klarat.  
• En lista med de kurser som ingår i programmet under den aktuella terminen. 

 
När användaren klickar på någon av dessa länkar byts innehållet i mitt- och högerspalten ut. Om det är 
någon av länkarna Anslagstavla för kursen eller Diskussionsforum är innehållet inte uppdelat i tre spalter utan 
spalten i mitten och till höger slås ihop till en.78 Student-Ping visas i ett eget popup-fönster. Kursernas sidor 
följer trespaltsindelningen.79 När användaren klickat på en kurs i vänsterspalten byts länkarna i den grå 
rutan ut. Endast länken till hemsidan ligger kvar. De länkar som visas nedanför den är samma för alla 
utbildningsprogram. Länkarna är: 
 

• Momentinformation – Allt material som rör den kurs studenten är inne på ska presenteras. T.ex. om 
en föreläsning är flyttad.  

• Inlämningslåda – Här kan studenterna lämna in inlämningsuppgifter. Den är öppen eller stängd för 
studenterna beroende på vad läraren har beslutat. 

• Undervisningsmaterial – Här kan lärarna exempelvis lägga upp slides från föreläsningar och pdf-filer 
etc.  

 
I mittspalten visas vilken länk studenten är inne på och vilken kurs det är. Det kan t.ex. stå 
Momentinformation – Turismutveckling. Detta visas som rubrik i en lite större fet stil. Under rubriken kan 
lärarna lägga in vilken/vilka lärare som finns under det momentet och ett schema. Genomgående på hela 
Kurswebben används rubriker som beskriver vad fälten ska innehålla. T.ex. när studenterna är inne på en 
kurs och läser ett inlägg är orden Rubrik, Text och Bilaga utskrivna.80 I mittspalten står det ”INGA 
SCHEMAN ÄR INLAGDA” om det inte finns några scheman inlagda. Om det finns scheman inlagda 
står det ”Aktuella scheman” och sen finns det en länk till schemat. I högerspalten finns rubriker som är 
länkar till de inlägg som lärarna har gjort. Ovanför länkarna ligger rubrikerna skapad och ämne. Båda dessa 
är skrivna med versaler och de är understrukna. Man kan se vilket datum de är publicerade och om det är 
någon bilaga som är bifogad. När studenterna klickar på en av rubrikerna visas inlägget i sin helhet i 
                                                 
77 Se bilaga 3. 
78 Se bilaga 4. 
79 Se bilaga 5. 
80 Se bilaga 6. 
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samma ruta. Eftersom rutan är liten krävs det ofta en scroll-list för att all information ska kunna visas. För 
att komma tillbaka till rubrikerna finns en länk som heter Tillbaka till listan. Den visas längst upp ovanför 
inlägget man klickat på.81  

 

4.1.4 Kurswebbens grafik 
 
Kurswebben använder symboler och färger för att beteckna saker. Längst upp i sidhuvudet även på 
Kurswebben finns en bild med Södertörns logotyp. Bilden återfinns även på Södertörns högskolas 
webbplats.82 Bakgrundsfärgen är vit och textfärgen är huvudsakligen mörkgrå. Även länkarna i 
huvudmenyn är grå och när musen förs över dem blir de röda med ett rött streck under. Alla länkar som 
är klickbara och inte ligger i länkarnas huvudmeny visas med röd och fet text. En Ny-symbol används för 
att visa när det kommit något nytt på Kurswebben. Symbolen är gul med svart ram. Den läggs in efter det 
huvudmenyalternativ där något nytt tillkommit och symbolen ligger kvar i sju dagar. Om det tillkommer 
ytterligare något nytt under det huvudmenyalternativet där Ny-symbolen redan visas syns inte det. 
Fyrkantiga rutor med blå ram och ett frågetecken i mitten ligger utspridda på olika ställen på 
Kurswebben. När användaren klickar på dem får de upp ett popup-fönster med en hjälptext för den 
delen där rutan ligger. En symbol som föreställer ett gem används för att visa om någonting finns bifogat 
i inläggen. Plus- och minustecken används för att visa eller gömma svar på inlägg under t.ex. 
Diskussionsforumet. Inga bilder används på Kurswebben. 
 

4.1.5 Studenternas möjligheter på Kurswebben 
 
Kurswebben har olika behörighetsnivåer. Studenterna har den lägsta behörighetsnivån av alla grupper som 
har tillgång till Kurswebben. När studenterna är inloggade på sin Kurswebb har de t.ex. möjlighet att: 
 

• Läsa och ta del av material som t.ex. lärare och administratörer lagt ut. 
• Ladda ned filer och dokument som t.ex. lärare har lagt upp. 
• Lämna in inlämningsuppgifter i Inlämningslådan. 
• Sortera inläggen som ligger under Anslagstavlan efter datum, rubrik eller författare. 
• Göra diskussionsinlägg på klassens Diskussionsforum. 
• Logga in på Student-Ping för att skriva ut betyg och se vilka kurser de är registrerade på. 

 
 

4.2 Intervjuer 
 
Här presenteras studiens informanter lite mer ingående och därefter följer sammanställningen av 
intervjumaterialet.  
 

4.2.1 Studiens informanter 
 
IMD-programmet 
I vår studie har vi intervjuat en man (Person 6) och en kvinna (Person 4) som läser andra året på IMD-
programmet. Båda studenterna anser att de har god datorvana. Studenterna på IMD-programmet läser 
flera kurser där användbarhet behandlas. De arbetar dessutom mycket i projektform och tar fram olika 
former av gränssnittsdesign bland annat för webben. Studenterna som läser IMD-programmet kom med 
förslag på förbättringar och förändringar av designen på Kurswebben. Anledningen till det kan vara att 
studenterna på IMD-programmet lär sig webbdesign. 
 
                                                 
81 Se bilaga 6.
82 Se bilaga 3.
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Retorikkonsultprogrammet  
I vår studie har vi intervjuat en man (Person 3) och en kvinna (Person 2) som läser första respektive andra 
året på Retorikkonsultprogrammet. Båda studenterna anser att de har god datorvana. Studenterna läser 15 
poäng Projektledning med multimedial gestaltning. Studenterna studerar där bland annat gränssnittsdesign 
vilket ger dem en viss kunskap om användbarhet på webben. Studenterna kom inte med lika många 
förslag på förändringar av Kurswebben som IMD-programmets studenter även om de reflekterat över att 
vissa delar upplevdes mer välfungerande än andra. 
 
Turismprogrammet 
I vår studie har vi intervjuat en man (Person 1) och en kvinna (Person 5) som läser andra respektive tredje 
året på Turismprogrammet. Båda studenterna anser att de har god datorvana. Studenterna läser inga kurser 
som ger kunskaper om användbarhet i webbgränssnitt. Studenterna kom nästan inte med några förslag på 
förändringar av Kurswebben men de förmedlade sina upplevelser av den. Intervjuerna med dessa två 
studenter var de kortaste.  

 
4.2.2 Innehåll 
 
Motivation 
Anledningen till att informanterna väljer att använda Kurswebben är i huvudsak för att ta del av och 
hämta information som gäller den kurs de går för tillfället. De vill att det ska gå snabbt och enkelt att 
använda Kurswebben och de vill inte vara inne på den mer än nödvändigt. En annan anledning till att de 
besöker Kurswebben är för att kunna ladda ned ett aktuellt schema. Den information som informanterna 
tycker är viktigast på Kurswebben är den som ligger under Anslagstavlan. Kurswebbens hemsida är enligt 
informanterna en mellanlandning för att komma vidare till den information de är ute efter, som ligger 
under delkurslänkarna. De flesta anser att den information som finns i mitten på hemsidan, information 
om programansvarig och kontaktinformation till expeditionen, inte behöver finnas just där. Informanterna 
vill att viktigare information ska visas där istället. 
 
Nästan alla informanter önskar att Kurswebben skulle publicera mer information även om samtliga 
upplever att informationen på Kurswebben är relevant. Informanterna anser dock att det beror på vilken 
kurs och i slutändan vilken lärare som är ansvarig för kursen om informationen är relevant och tillräcklig. 
Den information informanterna eftersöker är exempelvis mer undervisningsmaterial men även t.ex. 
mötesprotokoll och annan information som rör deras utbildning. De tycker också att Kurswebben skulle 
vinna på att ha bättre framförhållning, t.ex. publicera nästkommande terminsschema och 
kursbeskrivningar tidigare.  
 
Alla informanter utom en använder sig av Kurswebben dagligen för att se om det finns någon ny 
information. Uppdateringen av informationen tycker informanterna är varierande och även här anser de 
att det har stor betydelse vem som är lärare för kursen de läser för tillfället. En informant uttryckte det så 
här: 

 
Det är väldigt varierande. Vissa gånger kan läraren vara väldigt alert med att lägga upp, till och 
med i förtid innan lektionen fast han kan ha sagt att han ska lägga upp det efter. Ibland så kan 
han lova att lägga upp men sen gör han inte det! Det är för djävligt, så får det inte vara. Lovat 
är ju lovat. 

 
Läsbarhet 
Ingen av informanterna har några problem att läsa texten på Kurswebben utan upplever att det går lätt att 
läsa texten. Person 1 tycker att teckenstorleken är liten, men att det är något positivt. 
 
Rubrikernas namn på Kurswebben är inte alltid tydliga enligt informanterna. De kan inte alltid förstå vad 
rubrikerna innebär, men efter hand tycker informanterna att de har lärt sig att förstå. Person 3 tycker att 
rubrikerna är av varierande tydlighet beroende på vilken kurs och lärare de har. Person 4 tycker att det kan 
vara missvisande att en länk heter till exempel schema, men inte visar schemat utan leder till ytterligare en 
länk. Person 6 upplever att lärarna ofta lägger saker under ”fel” rubrik. Det ligger till exempel ofta 
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undervisningsmaterial under Momentinformation istället för, där det enligt Person 6 borde ligga, under 
Undervisningsmaterial.  
 
Grafik 
Ingen av informanterna har funderat över att Kurswebben inte har några bilder. Detta ser informanterna 
inte som något problem. De anser att det i första hand är uppdaterad information de vill ha. De tror inte 
att bilder skulle tillföra så mycket, förutom att det kanske skulle kunna göra Kurswebben mer estetiskt 
tilltalande. 
 
Flera av informanterna har inte uppfattat att det används symboler på Kurswebben men när vi beskrivit 
dem tycker informanterna att de är självförklarande. Samtliga informanter känner igen och förstår Ny-
symbolen som visar när något nytt lagts in på Kurswebben. Tre av informanterna anser att Ny-symbolen visas 
under för lång tid och de tycker att det är jobbigt att de inte vet hur länge den visas. Detta resulterar i att 
informanterna känner sig tvungna att kontrollera under länkar där Ny-symbolen visas varje gång de går in på 
Kurswebben, eftersom det kan ha tillkommit någon mer ny information. Oftast är det dock ett meddelande 
eller inlägg som de redan läst, vilket informanterna upplever som irriterande. 
 

4.2.3 Funktion 
 
Vi har frågat informanterna om olika funktioner på Kurswebben för att se hur de används och till vad. 
Diskussionsforumet används sällan av informanterna. I Retorikkonsultprogrammet och Turismprogrammet 
används Diskussionsforumet nästan inte alls. IMD-programmet använder det periodvis, oftast för att 
förmedla information om sociala aktiviteter som rör hela klassen. Under Anslagstavlan finns det en 
sorteringsfunktion. Denna har inte någon av informanterna testat. Den informationen de är ute efter är 
den senaste och eftersom den redan ligger ordnad efter datum finns ingen anledning att ändra på det anser 
informanterna. Student-Ping är det ingen av informanterna som använder sig av eftersom de upplever att 
den oftast inte fungerar. Trots detta finns det lärare som hänvisar till att det ska finnas information där om 
t.ex. tentor och resultat. Person 3 säger följande om det: ”Jag förstår inte, vet de inte att det inte fungerar 
eller vill de bara djävlas?” 
 
Navigation 
Informanterna tycker att det är lätt att hitta på Kurswebben. Informanterna irriterar sig däremot på att det 
krävs flera klickningar för att komma fram till Kurswebben. Person 6 efterfrågar en funktion som gör att 
man kommer direkt till sin Kurswebb när man loggat in, d.v.s. att man reducerar antalet länkar för att 
komma dit. 
 
Informanterna anser att det är relativt lätt att navigera på Kurswebben. De upplever inte att Kurswebben 
är så stor och det går alltid att backa för att komma tillbaka där de varit tidigare. De anser att de lärt sig 
vart de ska klicka efter att ha använt Kurswebben under utbildningen, men från början var det flera som 
tyckte att det inte var helt lätt att navigera. Informanterna upplever att det är många länkar att klicka på för 
att nå önskad information. Person 6 uttrycker sig så här: 
 

Jag tycker inte att det är svårt, men jag tycker att det är enormt komplicerat. Onödiga och långa 
vägar innan man når det man vill nå. 

 
Informanterna har delade meningar om det är tydligt var på Kurswebben de befinner sig. Några tycker att 
det är godtagbart, medan andra eftersöker mer tydlighet. Person 2 menar att eftersom alla sidor är 
identiska i designen kan det vara svårt att se var man är. Fyra av informanterna säger att de kan se var de 
befinner sig i navigationen under sidhuvudet. Person 6 menar att det inte syns, men att det kanske inte 
behövs eftersom det inte finns så många underlänkar. Det är ingen av informanterna som upplever att de 
kan se vilka länkar de varit på tidigare. 
 
Struktur 
Vad det gäller strukturen på Kurswebben anser informanterna att den är förhållandevis bra. Tre 
informanter tycker dock att den inte är anpassad till studenterna eftersom sökvägen för att nå den 

 29



information de är ute efter är lång. Person 3 anser att strukturen inte är så viktig då informanten endast 
använder en begränsad del av Kurswebben. Dock anser Person 3 att man måste ha tålamod och vara 
fokuserad på vad man gör för att komma till rätt ställe.  
 
Enkelhet 
Informanterna har mycket olika uppfattningar om vad de har fått för information och utbildning avseende 
Kurswebben. Någon talar om ett kompendium, en annan om ett A4 och några om utbildningsdagar som 
ska ha hållits i början av utbildningen. Samtliga informanter har lärt sig hantera Kurswebben på egen hand 
och anser inte att de har haft något behov av en utbildning. Alla informanter anser sig ha tillräckliga 
datorkunskaper för att kunna hantera Kurswebben. 
 
De flesta av informanterna tycker att Kurswebben är lätt att använda. Några anser att den inte var lätt från 
början, men att de nu har lärt sig hur den fungerar. Person 6 säger följande: 
 

Jag tycker att den är lätt att använda. Men den innehåller små irriterande moment som är 
jobbiga. Ibland frågar jag någon annan om de har tittat på Kurswebben för att slippa att gå in 
där själv. Jag frågar någon på MSN om de har schemat då brukar de säga att jag ska gå in på 
Kurswebben, men det vill jag ju helst inte, det är därför jag frågar. Sen frågar jag om de kan 
skicka det till mig. Det är jobbigt att gå in där. 

 
Person 4 uttrycker sig på följande vis: 
 

Den är lätt att använda men den skulle kunna förbättras något tror jag. Det är väl just det att 
det inte är så mycket man kan göra på den egentligen. Man kan skriva ett inlägg, och man kan 
ta bort det och man kan svara på andras, det är väl det enda. Sen har man ju inte så mycket 
annan input som student som man kan göra på sidan. Det ju mest lärare och 
administrationspersonal som bestämmer över den.  

 
Hjälpen på Kurswebben är det bara en av informanterna som använt sig av. Anledningen till att personen 
använde hjälpen var, enligt informanten själv, för att vara säker på att göra rätt och inte missförstå vad 
som skulle göras. Manualen som finns på Kurswebben är det ingen av informanterna som använt sig av. 
De har istället letat sig runt själva för att hitta den information de är ute efter. De tror inte heller att det 
finns något behov av en manual. Person 6 uttrycker sig på följande vis: 

 
Det ska inte behövas tycker jag, har man lagt in en manual så säger man indirekt att man har 
gjort en halvdan hemsida. Kurswebben ska vara utformad så att alla ska kunna ta del av den. 

 
Informanterna upplever inte att de stöter på några större problem på Kurswebben. Person 2 har dock haft 
svårt med inloggningen när personen läst kurser samtidigt vid campus Flemingsberg och vid campus 
Haninge. Person 1 har upplevt att det ibland inte har gått att öppna länkar, men tror att detta kan bero på 
vilken webbläsare och vilket operativsystem som används. 
 

4.2.4 Design 
 
Trovärdighet 
Fyra av informanterna litar på den information som finns på Kurswebben. De som inte gör det anser att 
trovärdigheten för Kurswebben kan bero på lärarna och den information de lägger upp. Person 3 säger 
följande: 
 

Jag litar inte på den konsekvent, men det beror mycket på lärarna. Om det är någon som 
brukar ha fler fel än rätt då är det klart man inte litar på det som är på Kurswebben. I vissa fall 
så skriver de också själva att vi ska kolla med den och den för att vara säkra. Det är väl den 
mänskliga faktorn som gör att man inte litar på det som är på Kurswebben. 
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Informanterna saknar kopplingen till att Södertörns högskola vill profilera sig som en framåt och 
innovativ högskola. De tycker inte att det syns eller märks på Kurswebbens utformning. Person 1 
upplever att Södertörns högskolas logotyp kan missförstås: 
 

Det är en rätt kul, eller, kul och kul. Själva deras logga upptill så står det Södertörns högskola 
lite snett. Om man nu är lite barnslig så kan man få det till bögskola. För man ser inte att det 
ska vara ett h. Det är bara en sån där fin parantes. Det var det första jag fick höra när jag visade 
min skola för en kompis. Jaha, så du går på en bögskola?  

 
Det är ingen av informanterna som tror sig veta vem som är ansvarig för Kurswebben. Trots det ville de 
flesta gissa vem det är. Informanterna trodde att det kunde vara något externt företag, en data- eller 
administrationsgrupp i Flemingsberg eller flera olika avdelningar inom högskolan. 
 
Emotionell design 
Användargränssnittet på Kurswebben tycker informanterna är fungerande men det är ingen som tycker att 
det är snyggt. De tycker att Kurswebben är formell och tråkig. Två informanter tycker inte att det är 
viktigt hur den ser ut utan de tycker att det är funktionaliteten som är det viktigaste. Person 4 säger 
följande: 
 

Jag tror med lite mer färg och lite tydligare med olika färger för olika kurser kanske? Dom fyra 
kurserna man har per termin kan vara indelade i olika färger. 

 
Alla informanter tycker att det går lätt att göra det som Kurswebben tillåter dem att göra men de tycker å 
andra sidan inte att det finns så mycket de kan göra.  
 
Layout 
Det finns information på Kurswebben som informanterna tycker är viktig men kommer i skymundan, 
t.ex. Ämnes- och Programinformation som är placerat längst ut i högerspalten. De flesta tycker att den 
informationen är viktig och borde ha en mer central plats. Som upplägget är nu är det flera av 
informanterna som inte läser innehållet under dessa länkar eller ens ser dem. 
 
Färgerna på Kurswebben tycker informanterna är tråkiga. Person 3 säger följande: 
 

Tråkiga. Det hänger inte riktigt ihop med Södertörn och hur de vill profilera sig, de är lite 
ungdomliga, crazy, annorlunda, mångfald och mångvetenskaplighet och så där. Det handlar om 
tycke och smak så klart men det är tråkiga färger. 

 
Det skiljer sig i deras uppfattning om vilka färger som finns på Kurswebben. De flesta är dock ense om att 
det är gult som är huvudfärgen. Även grå, vinröd, brun och vit nämndes. 
 
Under varje delkurs ligger de tre länkarna Momentinformation, Inlämningslåda och Undervisningsmaterial. 
Informanterna tycker att Momentinformation är ett missvisande namn och ger förslag på att den istället kan 
heta Nyheter eller Kursinformation. Informanterna anser att de som publicerar information och material 
använder dessa länkar godtyckligt. Ibland läggs allt material ut under Momentinformation istället för att dela 
upp informationen under de olika länkarna.  
 
Informanterna tycker också att informationen om momentets lärare får för stor plats på sidan i 
förhållande till annan information som de anser vara viktigare, t.ex. alla länkar som finns i menyn i 
högerspalten. Tre informanter tycker att informationen om momentets lärare borde flyttas till en ny länk i 
menyn i vänsterspalten. På så vis skulle länkarna och innehållet i menyn i högerspalten kunna flyttas in i 
mittspalten och ges större plats. Alla är eniga om att det är den högra spalten som innehåller det viktiga på 
sidan. De flesta tycker att det är godtagbart att om de klickar på en länk i högerspalten så visas innehållet i 
samma ruta. Om meddelandena blir långa måste de scrolla både i höjd- och sidled för att kunna läsa hela 
inlägget. Det tycker informanterna är irriterande. 
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5 Analys 
 
I det här avsnittet analyserar vi empirin från fallstudien med hjälp av analysmodellen som vi tagit upp i 
teoriavsnittet.  
 
 

5.1 Innehåll, funktion och design 

 
5.1.1 Innehåll 
 
Motivation 
Enligt Jonas Söderström krävs det att användarna är motiverade för att använda ett intranät. De 
informanter som ingått i studien upplever att den information som ligger på Kurswebben oftast är 
relevant och aktuell och därför besöker de Kurswebben nästan dagligen för att se om något nytt 
tillkommit. Studenterna använder Kurswebben eftersom den gör det möjligt för dem att hålla sig 
uppdaterade. Enligt Jonas Söderström räcker det inte med att informationen är relevant och uppdaterad. 
Det krävs också att det finns en vilja hos användarna att använda det. En tjänst som MSN används av 
informanterna eftersom de har ett intresse och en vilja att ha kontakt med människor i sin omgivning. 
Informanterna besöker sällan Kurswebben för att de vill. Person 6 använder MSN för att få scheman och 
föreläsningsdokument skickade till sig för att slippa gå in på Kurswebben; informanten tycker att det går 
snabbare på det viset. Detta tyder enligt Jonas Söderström på att viljan att använda Kurswebben inte är så 
hög vilket kan betyda att den används mindre. 
 
Enligt Allwood är det viktigt att användarna har en positiv inställning till systemet för att de ska använda 
det på rätt sätt. I och med att informationen på Kurswebben uppdateras oregelbundet har informanterna 
delvis en negativ inställning till Kurswebben. Informanterna är också besvikna över att lärarna i många fall 
har dålig framförhållning med t.ex. scheman. För att öka motivationen hos användarna är det viktigt att ta 
hänsyn till deras önskemål och ta reda på vilka behov och krav de har. Det kan man t.ex. få reda på genom 
användbarhetstester. Om motivationen blir högre kommer studenterna att uppleva sitt användande mer 
tillfredställande enligt Allwood. Det är viktigt att användarna får uppleva både inre och yttre motivation 
genom att bli belönade och känna att det de gör är belönande. Informanterna upplever att Kurswebben 
ofta ger dem den information de söker efter.  
 
Läsbarhet 
För att användarna ska kunna ta till sig innehållet på en webbplats är det enligt Nielsen viktigt att 
läsbarheten är hög. Informanterna tycker att texterna på Kurswebben är korta och koncisa och att de med 
lätthet läser alla texter. Rubrikerna till texterna förklarar inte alltid innehållet enligt informanterna och för 
att underlätta bör tydliga rubriker användas.  
 
Länkar ska enligt Nielsen utformas med betydelsebärande ord så att användarna direkt kan förstå vilken 
information som finns under dem. På Kurswebben ligger under varje delkurs de tre länkarna 
Momentinformation, Inlämningslåda och Undervisningsmaterial. Informanterna anser att Momentinformation är ett 
missvisande namn som inte tydligt förklarar länkens innehåll. En informant föreslog att länken kunde heta 
Nyheter eller Kursinformation istället eftersom det är den sortens information som finns där. Informanterna 
anser dessutom att de som publicerar information och material använder dessa länkar godtyckligt. Ibland 
läggs allt material ut under Momentinformation. Informanterna tycker att lärarna som lägger ut 
undervisningsmaterial skulle använda sig av länken Undervisningsmaterial för att få mer tydlighet. 
 
Under varje delkurs finns plats för att lägga ut scheman. Ingen av informanterna har något schema inlagt 
där utan det står ”INGA SCHEMAN ÄR INLAGDA”. De kan hitta schemat på andra ställen, oftast 
under Anslagstavlan, men att schemat inte ligger där det borde upplevs av informanterna som störande. 
Enligt Nielsen ska element som inte används tas bort. 
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Grafik 
Genom att använda bilder på en webbplats kan man enligt Norman skapa ett mervärde. Kurswebben 
använder sig inte av några bilder och det är inte heller något som informanterna saknar. Norman menar 
vidare att bilder endast ska användas om de tillför stöd för webbplatsens syfte. Kurswebben ska gå snabbt 
att använda och vara enkel och tydlig. Genom bilder kan det ta längre tid att ladda sidan för de användare 
som exempelvis har modemuppkoppling. För att göra Kurswebben mer estetiskt tilltalande skulle bilder 
kunna användas enligt informanterna. Norman menar att saker som är mer estetiskt tilltalande är lättare att 
använda. Ur den aspekten skulle Kurswebben vinna på att ha bilder.  
 
Grafik i form av symboler används på Kurswebben för att förtydliga. Dessvärre upplever informanterna 
att exempelvis Ny-symbolen inte används på ett konsekvent sätt. De undrar varför symbolen ligger kvar i 
flera dagar. Detta gör att de blir negativt inställda till Kurswebben. 
 

5.1.2 Funktion 
 
Navigation 
Kurswebben uppfyller inte de krav som finns på navigationsgränssnitt enligt Nielsen. Användaren ser inte 
var i navigationen han eller hon befinner sig då det inte finns några understrykningar eller skillnader i 
färger. Av informanterna är det flera som svarat att det finns en navigationsrad under sidhuvudet där de 
kan se sökvägen till den länk de är inne på. Detta stämmer inte eftersom detta endast kan ses på 
Södertörns högskolas webbplats, inte på Kurswebben. Informanterna upplever att Kurswebben är så pass 
liten att de inte störs av att inte kunna se var de varit tidigare eller var de befinner sig för tillfället.  
 
Flera av informanterna upplever att det är långa, krångliga vägar och många klickningar innan de kommer 
dit de vill. Informanterna säger att de lärt sig hur de ska navigera på Kurswebben, men navigation ska man 
inte behöva lära sig, den ska vara självklar enligt Nielsen. Navigationens viktigaste uppgift är att visa 
användarna deras position i förhållande till webbplatsen i sin helhet. Det krävs fyra klickningar innan 
studenterna kommer in på Kurswebben och det tycker flera av informanterna är för många. Detta bidrar 
till att en av informanterna drar sig för att besöka Kurswebben. 
 
Struktur 
Intranätets struktur ligger enligt Nielsen till grund för hur användbart intranätet är. Kurswebbens sökvägar 
är långa vilket kan visa på att strukturen inte är anpassad till studenterna. En struktur ska enligt Nielsen 
anpassas efter det som användarna vill utföra. Informanterna eftersöker kortare sökvägar för att nå dit de 
vill. Därför bör strukturen göras om för att möta användarnas behov.  
 
Enligt Allwood måste system anpassas efter användarnas behov, annars är risken övervägande att de slutar 
att använda det. Om studenterna skulle sluta att använda Kurswebben skulle de gå miste om viktig 
information och dessutom skulle högskolan vara tvungen att finna nya vägar att få fram information till 
studenterna.  
 
Enkelhet 
Ingen av informanterna kommer ihåg exakt vad de fått för utbildning avseende Kurswebben. De tycker å 
andra sidan inte att de haft behov av någon utbildning eftersom Kurswebben är så pass lätt att använda 
enligt dem. Allwood menar att det är viktigt att användarna förstår hur system fungerar för att de ska 
kunna nyttja dem i sina dagliga arbeten. Informanterna anser att de själva har skapat sig den kunskap de 
upplever att de behöver för att använda Kurswebben. Informanterna är nöjda med de kunskaper de har 
om Kurswebben. Eftersom de inte minns vad de fått för utbildning kan det betyda att de inte fått någon 
eller att de inte tyckte att den var bra. Om de inte fått någon utbildning finns en risk att de gått miste om 
kunskaper som kanske skulle kunna underlätta deras användande av Kurswebben. Om de t.ex. varit 
medvetna om att Ny-symbolen låg kvar i sju dagar kanske det inte varit ett lika stort irritationsmoment. 
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Enligt Allwood är det viktigt att användarna har tillgång till information och funktioner som underlättar 
för dem. Nästan ingen av informanterna har använt sig av vare sig hjälpfunktionen eller manualen som 
finns på Kurswebben. De vet inte var de kan hitta dem. Detta kan tyda på att Kurswebben är så enkel att 
använda att ingen reflekterat över var hjälpfunktionen och manualen finns. Det kan också bero på att det 
sällan uppstår några fel som informanterna behöver hjälp med. System ska inte innehålla komplicerade 
funktioner som strider mot användarnas förkunskaper, vilket Kurswebben inte gör enligt informanterna. 
Vidare finns det inte några funktioner på Kurswebben som enligt informanterna är för komplicerade för 
dem. Detta kan bero på att samtliga informanter anser att de har god datorvana och kan ta hjälp av sitt 
analoga tänkande när de använder Kurswebbens funktioner. T.ex. vet de hur man laddar ned filer 
eftersom de gjort det tidigare. Allwood menar också att system bör innehålla de funktioner som krävs för 
att underlätta kommunikationen och förenkla arbetet för användarna. Informanterna eftersöker mer 
funktionalitet på Kurswebben, de tycker att det är synd att de inte kan göra inlägg på Anslagstavlan och de 
tycker att Kurswebben borde kunna användas till fler saker än den gör i dag.  
 
Det finns funktioner på Kurswebben som inte används, t.ex. sorteringsfunktionen under Anslagstavlan. 
Denna har ingen av informanterna använt sig av. Eftersom funktionen dessutom inte tillför något eller 
underlättar användandet av Kurswebben skulle den kunna tas bort. Funktioner som inte används är 
onödiga, tar plats och är förvirrande för användarna, och ska inte finnas kvar. Norman menar att 
funktioner som inte fungerar inte används. Informanterna upplever t.ex. att Student-Ping inte fungerar och 
därför använder de den inte. 
 
Enligt Jonas Söderström räcker det inte att webbplatser är användarvänliga. Det krävs också att 
användarna har praktisk användning av dem. Kurswebben används av samtliga informanter eftersom de 
anser att den innehåller material som är användbart för dem. 
 

5.1.3 Design 
 
Trovärdighet 
Ett huvudmål för webbdesign är enligt Nielsen att bygga upp en trovärdighet som seriös verksamhet. Om 
webbplatsen är snygg ger den ett mer professionellt intryck. De flesta av informanterna tycker att designen 
på Kurswebben fungerar men att den är stel och tråkig. De saknar kopplingen till att Södertörns högskola 
vill profilera sig som en framåt och innovativ högskola och tycker att detta skulle kunna visas tydligare på 
Kurswebben. Att Södertörns högskolas logotyp som visas i Kurswebbens sidhuvud kan missförstås är 
olyckligt och sådana misstag kan göra att trovärdigheten för högskolan minskar. Enligt Stanford 
Persuasive Technology Lab riktar användarna stor uppmärksamhet mot det visuella intrycket på 
webbplatser. Ingen av informanterna tycker att Kurswebben är snygg eller tilltalande vilket kan vara en 
anledning till att två av informanterna inte litar på den.  
 
I det stora hela litar informanterna på informationen som finns på Kurswebben. I de fall de inte gör det 
handlar det oftast om hur mycket eller lite de litar på läraren som lagt upp informationen. En del lärare 
säger till studenterna att de måste dubbelkolla att den information som läggs ut är korrekt. Detta är inte 
acceptabelt. Enligt Stanford Persuasive Technology Lab är det viktigt att en seriös organisation finns 
bakom webbplatsen. Det är inte seriöst att ålägga studenterna att kontrollera om informationen som 
publiceras är korrekt. 
 
För att en webbplats ska ha hög trovärdighet och användas är det även viktigt enligt Nielsen att innehållet 
är uppdaterat. Informanterna upplever ibland att Kurswebben inte känns uppdaterad bland annat på 
grund av att Ny-symbolen visas länge och att informationen i mittspalten på t.ex. Kurswebbens hemsida 
alltid är den samma. Genom att strukturera om informationen på Kurswebbens hemsida så att innehållet i 
högerspalten placerades i mittspalten skulle informanterna uppleva att Kurswebben var uppdaterad i 
högre grad enligt dem själva. Detta eftersom de då direkt skulle kunna se den senast inlagda 
informationen. Om Kurswebben inte uppdateras regelbundet kommer studenterna att tappa förtroendet 
för den och sluta använda den enligt Nielsen. Informanterna anser dock oftast att innehållet på 
Kurswebben är uppdaterat. 
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Södertörns högskola är organisationen bakom Kurswebben men det är ingen av informanterna som vet 
vem som är ansvarig för den. Detta är inget informanterna har reflekterat över men enligt Stanford 
Persuasive Technology Lab är det viktigt att en webbplats klart och tydligt visar vem som är ansvarig för 
att inte riskera att trovärdigheten sjunker.  
 
Emotionell design 
Norman visar att människor blir allt mer beroende av emotionell design. Informanterna tycker att 
Kurswebbens gränssnitt är fungerande men det är ingen av dem som tycker att den är snygg, tilltalande 
eller speciellt upphetsande som en av informanterna uttryckte sig. Vad som är snyggt är individuellt men 
då alla informanter svarat liknande finns det anledning att fundera över om man ska förändra designen för 
att göra Kurswebben mer tilltalande. Enligt Norman är produkter som uppfattas som vackra och/eller 
njutbara att använda mer användbara. Människor har exempelvis lättare att acceptera fel och brister i 
funktioner. Informanterna vill kunna hämta och ta del av information smidigt på Kurswebben. Idag 
upplever de inte alltid att det går smidigt och det skulle enligt Norman kunna förändras genom att göra 
användargränssnittet på Kurswebben mer attraktivt.  
 
Norman menar vidare att produkter som används dagligen inte ska kräva att användaren måste öva sig på 
att använda dem. Det är ingen som tycker att Kurswebben är svår att använda men alla har haft kortare 
eller längre inlärningsperioder för att lära sig hantera den. Detta kan ha påverkats av att ingen enhetlig 
utbildning hölls när studenterna påbörjade sin utbildning på högskolan. Alla informanter tycker idag att 
det går lätt att göra det som är möjligt att göra på Kurswebben.  
 
Layout 
Enligt Nielsen är informationsinnehållet det viktigaste på en webbplats men ofta används en alltför liten 
del av sidan till det. På Kurswebben är Ämnes- och Programinformation placerat i högerspalten.83 
Informanterna anser att den informationen som finns där hamnar utanför blickfånget och flera av dem 
missar att läsa det. Detta trots att några av informanterna säger att de vet att det kan ligga viktig 
information gällande deras utbildning där. Informanterna föreslår att om innehållet i sidans mittspalt 
skulle flyttas skulle Ämnes- och Programinformationen kunna placeras där. Informanterna är mer intresserade 
av nyhetsinformationen än vem som är programansvarig och kontaktinformation till expeditionen. 
Informanterna anser att detta inte är något som är så viktigt att det ska tas upp på sidans mest centrala 
utrymme. De föreslår också att kontaktinformationen skulle kunna flyttas till en ny länk som kunde ligga 
under sidans huvudmeny i vänsterspalten.  
 
Detta upplägg återfinns även under sidorna för delkurserna, där momentets lärare får för stor plats anser 
informanterna.84 För informanterna är det den information som finns under länkarna i menyn i 
högerspalten som de vill ha mer centralt placerad. De anser att informationen om momentets lärare kan 
ligga under en länk i menyn i vänsterspalten. Informanterna upplever att det kan uppstå problem när 
länkarna i högerspalten öppnas i samma spalt. De blir irriterade när innehållet är långa texter för då måste 
de scrolla både i höjd- och sidled för att kunna läsa det. Hade utvecklarna av Kurswebben använt sig av 
Nielsens riktlinjer gällande tabeller och ramar, hade detta problem inte uppstått. Han menar att tabeller 
och ramar aldrig ska anges i fasta storlekar. Informanterna vill även att innehållet ska ges större utrymme. 
Några informanter föreslår att länkarna i högerspalten ska uppta både mitt- och högerspalten; på så vis 
skulle innehållet kunna visas på en större yta.  
 
Samtliga informanter tycker att det är lätt att läsa texten på Kurswebben. Bakgrunden är ljus och texten är 
mörk vilket gör att det blir en kontrast och därmed lätt att läsa. Typsnittet är verdana som är en sans serif 
precis som Nielsen anser att man bör ha för att öka tydligheten. I övrigt tycker informanterna att 
Kurswebbens färger är tråkiga men fungerande. De saknar kopplingen till att Södertörns högskola vill 
profilera sig som en framåt och ungdomlig högskola både på Södertörns högskolas webbplats och på 
Kurswebben.  

                                                 
83 Se bilaga 3. 
84 Se bilaga 5. 
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt svarar vi på uppsatsen frågeställningar. 

6.1 Vad använder studenterna Kurswebben till? 
 
Studenterna använder Kurswebben i första hand för att hämta information rörande den kurs de går för 
tillfället. Studenterna laddar ned undervisningsmaterial och läser om det t.ex. är några ändringar i schemat 
under Anslagstavlan eller Momentinformation. Lärarna informerar oftast om att de har lagt ut eller ska lägga ut 
material på Kurswebben, men även om studenterna inte blivit informerade om att det finns nytt material 
går studenterna dit för att hålla sig uppdaterade och se om något nytt kommit in. Oftast vet studenterna 
innan de besöker Kurswebben vad de har för ärende där. 
 
Kurswebben används också för att kunna ta del av nyheter som finns under Anslagstavlan och under 
Ämnes- och Programinformation. Studenterna vill läsa det som ligger under Ämnes- och Programinformation men 
missar ofta den informationen eftersom den är placerad i högerspalten. Den information som ligger under 
Anslagstavlan gör att studenterna känner sig uppdaterade. 
 
Diskussionsforumet används främst för att sprida information om sociala händelser som rör hela klassen men 
det är bara några studenter som använder det. Diskussionsforumet är en funktion som skulle kunna användas 
mycket mer, men studenterna väljer andra mer personliga eller enklare sätt att kommunicera med 
varandra. 
 
Studenterna vill kunna använda Student-Ping-funktionen för att se vilka kurser de klarat. Eftersom 
studenterna är irriterade över att funktionen oftast inte fungerar använder de den inte.  
 
Kurswebben uppfyller inte kravet på interaktivitet som fanns med i behovsanalysen. Studenterna använder 
t.ex. inte Kurswebben till att kommunicera med lärarna utan väljer då istället att använda sig av e-post eller 
att prata med dem personligen. Studenterna upplever inte att de kan vara delaktiga i Kurswebben. 
 
 

6.2 Hur upplever studenterna sitt användande av Kurswebben? 
 
Studenterna tycker att informationen på Kurswebben oftast är uppdaterad och korrekt. Detta gör att de 
upplever sitt användande av den som meningsfullt. Studenterna önskar dock att innehållet skulle 
uppdateras oftare och att det skulle finnas mer material på Kurswebben.  
 
I och med att studenterna anser att det är lätt att läsa texterna på Kurswebben upplever de att det är enkelt 
att ta till sig innehållet. Studenterna blir däremot förvirrade ibland av att vissa rubriker är oklara och 
otydliga, vilket gör att de upplever att de måste leta efter information.  
 
Även funktionerna på Kurswebben gör att studenterna upplever sitt användande av den som enkelt. De 
har inga problem med att ladda ned filer eller göra inlägg i Diskussionsforumet. Däremot finns det vissa 
funktioner som gör att studenterna upplever sitt användande som jobbigt, t.ex. när de ska använda Student-
Ping som oftast inte fungerar. 
 
Andra anledningar till att studenterna ibland tycker att Kurswebben är jobbig att använda är Kurswebbens 
trespaltsuppdelning och scroll-funktion. Trespaltsuppdelningen gör att den information de tycker är viktig 
placeras på fel ställen. Scroll-funktionen gör att de ibland måste scrolla för att kunna läsa hela innehållet 
under vissa länkar.  
 
Studenterna upplever att det främst är lärarna som gör att Kurswebben känns jobbig att använda. Bland 
annat publicerar de inte material i tid, använder fel rubriker och lägger material under fel länkar enligt 
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studenterna. Detta leder till att studenterna måste besöka Kurswebben flera gånger i onödan och att de 
måste klicka runt länge för att hitta rätt. 
 
Navigationen på Kurswebben gör att studenterna upplever sitt användande av den som enkelt men 
komplicerat. Själva navigationsgränssnittet är tydligt men det innehåller långa sökvägar vilket komplicerar 
användandet. Omfattningen på Kurswebben upplever studenterna som liten och därför tror några av dem 
att navigationsgränssnittet skulle kunna göras om och förbättras.  
 
Kurswebbens design gör att studenterna upplever sitt användande av den som enkelt och trist. Lagom 
mycket information presenteras samtidigt men studenterna får ingen känsla av att Kurswebben är 
nytänkande eller framåt. Studenterna stannar inte längre på Kurswebben än de behöver eftersom de tycker 
att det är trist att vara där. Studenterna vill att det ska hända lite mer på Kurswebben. De ger förslag på att 
ett större utbud av funktioner och mer innehåll skulle leda till att de använde Kurswebben oftare och 
upplevde att det kändes roligare. 
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7 Slutdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi empiri och teori samt tar upp egna tankar och ger några rekommendationer till 
utveckling av Kurswebben, och diskuterar vad som skulle kunna vara intressanta områden för vidare 
forskning.  
 
 

7.1 Diskussion 
 
Om Södertörns högskola vill utveckla Kurswebben anser vi att det är viktigt att användarna sätts i 
centrum och får vara med och tycka och tänka om Kurswebbens innehåll, funktioner och design. Att inga 
användbarhetsundersökningar med t.ex. studenter och lärare gjordes när man utvecklade Kurswebben tror 
vi har påverkat slutresultatet. De som ingick som testpersoner under utvecklingen var 
utbildningssekreterare och de använder inte Kurswebben på samma sätt som studenterna. Vi är medvetna 
om att tidsbristen vid framtagningen av intranätet var en anledning till att användbarhetsundersökningar 
inte gjordes. I dagsläget anser vi att man skulle kunna ta tag i de problem som finns och genomföra en 
användbarhetsundersökning där samtliga grupper som använder Kurswebben ingår. Avdelningen för 
information och kommunikation har planer på att utvärdera intranätet och vi tycker att det är dags att de 
bestämmer när och hur utvärderingen ska gå till. 
 
I behovsanalysen som gjordes inför implementeringen av Kurswebben tas många viktiga punkter upp. 
Dessvärre har man inte lyckats ta hänsyn till alla. Genom att gå igenom behovsanalysen och försöka 
åtgärda de punkter som inte fungerar idag tror vi att man har ett bra underlag för förändringar. T.ex. tas 
det upp att det är viktigt att användarna snabbt ska nå eftersökt information. Om studenterna skulle 
komma direkt till sin Kurswebbs hemsida när de loggat in skulle detta krav kunna mötas bättre. För att få 
studenterna mer motiverade att använda Kurswebben måste de bli mer tillfredsställda med sitt 
användande av Kurswebben. Detta skulle kunna åtgärdas genom att öka studenternas vilja att gå in på 
Kurswebben. Det gäller att hitta något som lockar studenterna på samma sätt som t.ex. MSN. 
 
Kurswebben ska fungera som ett kommunikationsmedel mellan högskolan och studenterna. Idag känns 
det mest som att lärare och andra användargrupper kan kommunicera med studenterna men studenterna 
kan inte kommunicera med dem. Studenterna kan bara göra inlägg i Diskussionsforumet. Om de vill kontakta 
lärarna måste de skicka e-post eller ringa. Varför inte låta studenterna vara mer delaktiga på Kurswebben 
och göra den mer interaktiv? Det skulle troligtvis göra att de blev mer positivt inställda till den. 
 
Som vi sett i vår studie finns problem med att det på Kurswebben läggs ut för lite material enligt 
studenterna. Studenterna använder Kurswebben för att kunna sköta sina studier och om lärarna inte lägger 
ut material i tid blir det svårt för dem. Vi tror att om alla lärare såg till att publicera lektionsmaterial etc. 
frekvent så skulle studenterna bli mer positiva till att använda Kurswebben. Vi vet inte varför vissa lärare 
inte gör det. Eftersom inte lärarna ingått i studien har vi inte undersökt problemet ur lärarnas perspektiv. 
Det kan finnas orsaker till att lärarna inte kan eller vill hantera Kurswebben. Då vi inte undersökt detta i 
vår studie anser vi att det är viktigt att man gör en studie där även lärarnas perspektiv ingår. Det kan t.ex. 
vara så att Kurswebben inte är anpassad och fungerande för lärarna. Vi tror att om Kurswebben fungerar 
bra för andra användare gynnar detta även studenterna. 
 
Studenterna är missnöjda med Kurswebbens upplägg på flera ställen och att vissa funktioner inte fungerar. 
De vill också ha mer funktionalitet på Kurswebben. Vi tror att det är viktigt att Kurswebben ger stöd för 
olika typer av användare. Kurswebben är enkel för informanterna att använda, men det skulle behövas 
mer funktioner för att de ska känna sig tillfredsställda. Vi tror att enkelheten är det primära men eftersom 
informanterna upplever användandet som tråkigt måste Kurswebben ses över och anpassas efter deras 
behov. Självklart måste funktioner som fungerar dåligt eller inte används göras om alternativt tas bort. 
T.ex. behöver Student-Ping, Ny-symbolen och sorteringsfunktionen under Anslagstavlan ses över. 
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Vi tycker som Nielsen att det ska vara tydligt vad som är länkar och inte, men vi tror inte att det måste 
vara standardfärger som används för att användarna ska förstå var de varit eller vad som är länkar. På 
Kurswebben används inte standardfärger för länkar. Länkarna har också olika färg vilket kan göra att det 
blir otydligt för användarna vad som är länkar. Enligt Allwood ska rubriker och länkar markeras på ett 
konsekvent sätt. Kurswebben har både svarta, röda och grå länkar vilket enligt Allwood inte är 
konsekvent. Det gemensamma för dem är att de blir understrukna när musen förs över dem. Vi tycker att 
det är viktigt att det är tydligt för användarna vad som är länkar och hur de ser ut. Genom enhetlighet blir 
det tydligare.  
 
På Kurswebben används flera olika typer av rubrikstorlekar där en del är med enbart versaler och andra 
blandar versaler och gemener. Detta gör att det blir svårt att avgöra vilken av rubrikerna som är viktigast. 
Vi anser att användandet av gemener och versaler bör göras på ett konsekvent sätt. Vissa rubriker fungerar 
både som rubrik och länk. Vi tycker inte att det är fel att använda rubriker som länkar, men det blir 
förvirrande för användaren när t.ex. vissa rubriker är understrukna fast de inte är länkar. T.ex. på 
Anslagstavlan är orden Uppdaterad, Rubrik och Datum understrukna och de ser därför ut att vara länkar. 
Anledningen till att det ser ut så är troligtvis för att visa att det är viktigt, men man kan göra på andra sätt 
när man vill visa att något är centralt. 
 
Vi tycker att det är onödigt att publicera rubriker på Kurswebben när de inte tillför något för studenterna. 
Under t.ex. inlägg som är gjorda i Momentinformation skrivs orden Rubrik, Text och Bilaga ut.85 Man skulle 
kunna strunta i att publicera de tre rubrikerna. Ordet Rubrik säger inte studenten något. Vi förstår att 
anledningen till att de visas för studenterna säkert är för att de som lägger in information ska kunna se var 
de ska göra det i sitt användargränssnitt.  
 
Vi tror att om de användargrupper som kan lägga ut information på Kurswebben skulle vara noggrannare 
med att sätta rätt rubriker skulle studenterna lättare kunna ta del av innehållet. De som publicerar 
information på Kurswebben måste använda betydelsebärande ord i rubrikerna för att underlätta för 
studenterna. Att detta inte görs tror vi till stor del kan bero på att t.ex. lärarna inte tar sig tid att fundera 
över var de ska publicera material och vilka rubriker de ska använda. Lärarna verkar enligt studenterna 
vara den grupp som de är mest missnöjda med vad det gäller uppdatering, relevans och trovärdighet på 
Kurswebben. 
 
Navigationsstrukturen behöver ses över. Enligt Nielsen är det viktigt att lägga mycket tid på 
framtagningen av den. Användarna ska inte behöva klicka så många gånger som det krävs idag för att 
komma dit de vill. Kurswebben är inte speciellt omfattande och navigationsstrukturen skulle kunna 
förenklas. T.ex. skulle navigationsstrukturen kunna förtydligas genom att visa användaren vilken länk han 
eller hon befinner sig på genom att stryka under den eller byta färg på den. Vi tror också att Kurswebben 
skulle kunna användas mer effektivt om användarna fick en bra och enhetlig utbildning på systemet. Vi 
har bland annat sett att flera av informanterna saknar kunskaper om hur man kan navigera på 
Kurswebben. T.ex. använder de Bakåt-knappen i webbläsarfönstret för att komma tillbaka till föregående 
sida istället för att använda Kurswebben eget navigationsgränssnitt. Detta kan bidra till att användarna 
upplever att Kurswebben är krånglig att använda. 
 
Studenterna använder i dagsläget Kurswebben för att kunna hålla sig uppdaterade och ta del av 
undervisningsmaterial. Varför inte göra besöket på Kurswebben till något som studenterna uppskattar 
eftersom de är tvungna att gå dit? Kurswebben utnyttjar t.ex. inte gränssnittets ytor på ett tillfredställande 
sätt enligt oss. Varför inte flytta lärarnas telefonnummer och e-postadress från Kurswebbens bästa 
utrymme i mittspalten? Dessa kan ligga som en länk eller flyttas in under länkarna i vänsterspalten. 
Utrymmet ska istället utnyttjas till den information som kläms ihop i högerspalten. 
 
Hela Kurswebben ligger i ett popup-fönster och det kommer fler popup-fönster när man väl är inne på 
Kurswebben och klickar sig runt. Dessa bör minimeras. Vi tycker inte att Kurswebben behöver ligga i ett 
popup-fönster överhuvudtaget. 
 

                                                 
85 Se bilaga 6.
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Studenterna tycker inte att Kurswebbens utformning är speciellt tilltalande. Vi tror som Norman att 
studenterna skulle kunna uppleva användandet av Kurswebben mer tillfredställande om den hade en mer 
tilltalande design. Kurswebben skulle kunna göras roligare och användas till fler saker än den gör idag. 
Varför ska Kurswebben vara så stel och trist? Använd Södertörns högskolas grafiska profil på ett annat 
sätt än idag. Färgerna är det inget fel på om man använder dem på rätt sätt. Använd lite bilder för att göra 
Kurswebben mer tilltalande och dessutom skulle innehållet kunna förklaras bättre. Det skulle också bli en 
trevlig och mer personlig känsla på Kurswebben. Kanske bilder av lärarna kunde finnas där deras 
kontaktuppgifter presenteras. De flesta som är studenter är unga. Besök webbplatser som de besöker och 
ta inspiration från vad de tycker om. Det skulle inte krävas så stora förändringar för att göra Kurswebben 
mer tilltalande. 
 
Det finns saker som skulle kunna göras för att förbättra Kurswebben och vi är därför övertygade om att 
Kurswebben skulle kunna bli bättre än den är idag. 
 
 

7.2 Vidare forskning 
 
Vidare forskning skulle kunna koncentrera sig på att fördjupa undersökningen om studenternas 
upplevelser av sitt användande eller undersöka om det finns några skillnader eller likheter mellan hur 
studenterna använder Kurswebben och hur de upplever att de använder den. Under intervjuerna vi 
genomfört har informanterna kommit med flera förslag på förändringar av Kurswebben. Genom att göra 
grundliga användbarhetsundersökningar av Kurswebben skulle man kunna få fram underlag med riktlinjer 
för hur Kurswebben kan bli mer användbar och anpassad till studenterna.  
 
Eventuell vidare forskning inom detta område skulle även kunna gälla alla Kurswebbens användare. I vår 
studie märkte vi att lärarna var de som studenterna ofta la skulden på t.ex. när saker inte stämde. Vi vet 
inte om det är befogat att lägga skulden på lärarna så därför tror vi att det skulle vara intressant om flera 
perspektiv ingick i studien och det skulle också göra att större delar av intranätet behöver undersökas. 
Exempelvis lärare, administratörer, synskadade och icke svensktalande studenter skulle kunna ingå i 
studien för att skapa ett bredare underlag. Underlaget skulle kunna användas för att utveckla intranätet 
efter användarnas behov. Många universitet och högskolor använder sig av intranät för att kunna 
kommunicera med sina studenter. Därför skulle denna typ av forskning kunna bli överförbar även på 
andra intranät. 
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 Stockholm: Södertörns högskola. 
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1, Intervjustöd 
 
Information till informanten före intervjun: 
Vi skriver en uppsats om Södertörns högskolas Kurswebb och är nu intresserad av dina åsikter och tankar 
om den för att kunna studera den. Vi kommer att ställa frågor om kurswebbens innehåll, funktioner och 
design. 
 
Vill du läsa igenom och godkänna utskriften av intervjun innan vi använder den i studien? 
Endast utvalda delar av intervju kommer att skrivas ut. 
 
Allmänna frågor 
Vill du vara anonym i vår studie, eller får vi skriva ut ditt namn?  
Ditt namn och din e-postadress? (om du vill ha intervju utskriften) 
Vilken utbildning går du?  
Hur stor klass är det?  
Hur länge har du studerat? (vilket år) 
 
Innehåll 
Motivation 
Varför använder du Kurswebben?  
Hur ofta använder du Kurswebben?  
Är informationen på Kurswebben uppdaterad tycker du?  
Hur många i din klass tror du använder Kurswebben? 
Tycker du att Kurswebben är bra? 
Är det något som inte finns på Kurswebben som du skulle vilja ha där? 
 
Läsbarhet 
Tycker du att det är lätt att läsa texten? 
Tycker du att rubrikernas namn förklarar innehållet under den? 
 
Grafik 
Har du tänkt på att Kurswebben inte har några bilder? 
Tycker du det är bra att Kurswebben inte använder sig av bilder? 
 
Funktion  
Vilka funktioner använder du på Kurswebben? 
Använder ni i klassen/kursen diskussionsforumet? Till vad? 
Finns det någon funktion som du saknar på Kurswebben? 
 
Navigering 
Tycker du det är lätt eller svårt att navigera på Kurswebben? Varför? 
Hur ser du var i navigationen på Kurswebben du befinner dig? 
Är det tydligt var på Kurswebben du befinner dig?  
Kan du se vart du har varit tidigare? Vad tycker du om det? 
 
Struktur 
Vad tycker du om strukturen på Kurswebben?  
Tycker du att kurswebben är anpassad efter dina behov som student? 
 
Enkelhet 
Vilka datorkunskaper har du?  
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 Tycker du att du har god datorvana? 
Anser du att du själv har tillräcklig kompetens för att klara av att använda Kurswebben?  
Vilken utbildning/information har du fått avseende Kurswebben? Anser du den vara tillräcklig?  
Vilka/vem frågar du om du undrar något med Kurswebben?   
Tycker du att Kurswebben är lätt eller svår att använda? Varför?  
Har du använt? och i så fall i vilket sammanhang? Vet du var den finns? 
Har du använt manualen för Kurswebben? Vet du var den finns? 
 Om du har läst den, har den hjälpt dig? Annars: Har du känt behov av den?  
Har det uppstått några problem/fel när du har använt Kurswebben?  
Har du när du använt Kurswebben fått upp några felmeddelanden?  
 
Design 
Trovärdighet 
Vet du vem som är ansvarig för Kurswebben? 
Är informationen som ligger på Kurswebben relevant? Tillräcklig? 
Upplever du att något saknas på Kurswebben?  
Upplever du att Kurswebben är uppdaterad? 
Litar du på det som står på Kurswebben?  
Brukar du läsa den information som läggs upp under Ämnes och Programinformation? 
Tror du att funktionerna i Kurswebben utförs på ett riktigt sätt? (ex. skicka meddelande) 
 
Emotionell design 
Vad tycker du om gränssnittet på Kurswebben? 
Tycker du att Kurswebben är snygg? Varför? Nej: vad skulle göra den mer tilltalande?  
Vad är snyggt? 
Går det enkelt att göra det du vill på Kurswebben? 
 
Layout 
Vad tycker du om färgerna? 
Förstår du de symboler som Kurswebben använder? (Exempelvis? och NY) 
Hur ser du om det kommit något nytt på Kurswebben? 
Tycker du NY-ikonen fungerar bra? 
Under varje kurs ligger tre länkar, vet du vilka de är och vad de innebär? (dålig design) 
Används de tre länkarna under dina kurser? 
Tycker du att namnen på länkarna beskriver innehållet? 
 
Frågor till bilderna 
1. Var tittar du först? 
Vilken information tycker du är viktigast av det som finns på första sidan? 
Skulle du vilja ha någon annan information här och i så fall vilken? 
Känns upplägget bra? 
Ligger allt där du tycker att det ska ligga?  
Är det något som tar för stor/liten plats? 

 
2. Är sidan tydlig? 
Brukar du använda funktionerna Datum, Rubrik och Författare? 
För att komma tillbaka till föregående sida var trycker du då? 
Om du skulle klicka på ett inlägg var tror du att det visas? 
 
3. Nu är du inne på en delkurs. Finns all information du vill ha där? 
Är upplägget bra eller vill du byta plats på något? 
Om du klickar på ett inlägg var visas det då?  
 
4. Vill du att det ska visas där? 
 
Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2, Kvantitativ innehållsanalys 
 
För att uppväga att studien inte innehåller någon enkätundersökning har vi gjort en kvantitativ 
innehållsanalys av Södertörns högskolas alla Kurswebbar. Innehållsanalysen gjordes den 30 mars 2005. Vi 
har gått igenom de 179 kurser och program som presenteras under länken Kurswebbar på Södertörns 
högskolas webbplats. Innehållsanalysen gick ut på att se hur många av Kurswebbarna som används och 
när det senaste inlägget gjorts.  
 
Av de 179 Kurswebbarna är det 22 stycken där det inte finns några inlägg under Anslagstavlan. Under 
Diskussionsforumet är det 122 Kurswebbar som inte har några inlägg. 
 
Nedan är en genomgång av programmens Kurswebbar då det är dessa som vi gjort vårt urval utifrån. 
 
Totalt finns det 12 program under Kurswebbar/Program. Där kan man se att TUR04 är det program som 
använder Anslagstavlan mest med 19 inlägg. Peo-basår har inte använt Anslagstavlan alls.  
 
Diskussionsforumet används olika mycket av de olika programmen. Programmet som använt det mest är 
IMD04 som hade 49 inlägg. Här finns det 6 program som inte alls använder sig av Diskussionsforumet. 
Användningen av Diskussionsforumet verkar främst vara för att diskutera sociala händelser som rör hela 
klassen. 
 
Senaste inlägg varierar en hel del. Detta kan bero på att denna undersökning gjorts mitt under en termin 
och att alla kurser inte påbörjats och att lärarna då inte börjat lägga ut information på dem. Antalet inlägg 
varierar också mycket. Detta ser mer ut att bero på vilken lärare som är ansvarig för att sprida 
informationen än vilken typ utbildning som ges. Det går inte att se att t.ex. IMD-programmet, där lärarna 
har stora kunskaper om medieteknik, lämnar ut mer information på Kurswebben än andra program.  
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Bilaga 3, Kurswebbens hemsida 
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Bilaga 4, Anslagstavla för kurs 
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Bilaga 5, Momentinformation för kurs 
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Bilaga 6, Momentinformation för kurs – läsa inlägg 
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