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Abstract 

Usability on the website of Södertörn University. How does the website of Södertörn 

University relate to usability? 

Today, usability is a part human-computer interaction which Södertörn University, among 

others, is teaching to their students. The purpose with this survey is to illuminate the usability 

of the website of Södertörn University. To define usability the international standard for 

usability (ISO 9241-11, 1998) was used as well as the definition of usability by the Danish 

human-computer interaction scientist Jacob Nielsen. The survey was done with a number of 

observations with five users of the website. The results showed tendencies towards the 

usability but also showed the importance significance of usability goals. 
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Sammanfattning 

Användbarhet är idag en del av människa-dator interaktion som bl.a. Södertörns högskola 

satsar på att lära ut. Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på 

Södertörns högskolas hemsida. För att definiera användbarhet används den internationella 

standarden för användbarhet (ISO 9241-11, 1998) samt människa-dator interaktionsforskaren 

Jacob Nielsens definition av användbarhet. Detta har genomförts genom en observationsstudie 

med fem användare. Resultatet visade tendenser till användbarhet men visade också 

betydelsen av uppsatta användbarhetsmål. 
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1 Inledning 
Utifrån den litteratur jag har tagit del av under mina studier inom Informatik på Södertörns 

Högskola, har jag förstått att Jacob Nielsen har en stor tyngd inom användarcentrerad 

systemutveckling. Detta fick mig att välja just Nielsens definition som en av de två 

definitionerna av användbarhet. Den andra definitionen kommer från den internationella 

standarden av begreppet användbarhet. 

Jag har stött på användbarhet under flera tillfällen under Informatik B, anledningen är att 

utbildningen bl.a. var fokuserad på Användarcentrerad Systemdesign som handlar om att 

utveckla för användaren av systemet samt, sätta användaren i centrum under utvecklingen. Jag 

har varit intresserad av detta synsätt från början och därför kändes det naturligt att ta något 

från användarcentrerad systemdesign in i kandidatuppsatsen. 

Att välja just Södertörns högskolas hemsida kändes högst relevant då hemsidan är ny och 

dessutom inte undersökts på detta sätt ännu. Hemsidans användare delades in i två grupper, 

potentiella användare och existerande användare. De potentiella användarna är personer som 

har planer att studera på Södertörns högskola och använda hemsida. Existerande användare är 

personer som redan studerar vid Södertörns högskola och använder hemsida. 

 

1.1 Disposition 
Disposition för denna uppsats är följande: i Kapitel 1 inleds uppsatsen med en inledning samt 

presenteras syfte och frågeställning. I Kapitel 2 presenteras en del av den tidiga historien om 

ursprunget för användbarhet. Kapitel 3 består av en presentation av den teoretiska 

förankringen. I Kapitel 4 presenteras val av metod samt urval. Kapitel 5 består av resultatet av 

den empiriska datainsamlingen som skedde i denna undersökning. I Kapitel 6 analyseras och 

tolkas resultatet av den empiriska datainsamlingen. Kapitel 7 består av slutsatsen för denna 

undersökning. I Kapitel 8 presenteras förslag på fortsatt forskning. Kapitel 9 är det sista 

kapitlet och består av en redovisning av källor. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på Södertörns högskolas 

hemsida. Alltså ”peta” på användbarheten på hemsidan. Undersökningen skulle kunna vara 

något åt det explorativa hållet. Avsikten är att få fram något som är intressant att undersöka 

vidare. 

 

1.3 Frågställning 
Hur förhåller sig Södertörns högskolas webbplats till användbarhet? 

Finns det någon skillnad mellan potentiella användare och existerande användare? 
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2 Bakgrund 
 

Användbarhet är ett begrepp som har ett ursprung i forskningen kring människa-dator 

interaktion. Under 1980-talet uppstod diskussioner kring utvärderingsmetoder med fokus på 

forskningsexperiment som utvärdering med hjälp av riktlinjer och checklistor. Under den här 

tiden var beteendevetenskap grund till de utvärderingsmetoder man använde.1988 publicerade 

John Whiteside och John Bennet boken ”handbook of human-computer interaction” som 

innehöll ett par kapitel om ”usability engineering” som kan översättas till användbarhets 

utveckling. Denna bok startade en diskussion kring användbarhetens roll i människa-dator 

interaktion. Under början av 1990-talet publicerades flertal böcker om användbarhets 

utveckling bl.a. ”usability engineering” av Jacob Nielsen som är en del av litteraturen i denna 

undersökning.
1
 

  

                                                 

 

1
http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2007_february/dumas_birth_of_usability_profession.pdf (2011-

01-03) 
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3 Teoretisk förankring 
I detta kapitel förklaras den teoretiska förankringen kring användbarhet samt hur Nielsen 

definierar begreppet. 

 

3.1 ISO 9241-11 
2006 ersattes den internationella standarden ISO 9241, och del 11 som berörs i denna 

undersökning, med en nyare version. ISO 9241-11 är dock en känd del av den äldre versionen 

och nämns i böcker som fortfarande är aktuella idag. Detta är också anledningen till att den 

används i denna undersökning. 

Användbarhet är ett centralt begrepp i den användarcentrerade systemutvecklingsprocessen. 

För att bli mer explicit i hur man kan utveckla för att uppnå användbarhet måste användbarhet 

först definieras. Den internationella standarden ISO 9241 ”Software ergonomics for office 

work with visual display terminals (VDTs)”, del 11 “Guidance on usability” definierar 

användbarhet som(ISO 9241-11, 1998)
2
: 

”Extent to which a product can be used by a specified user to achieve specified goals 

with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”.
3
 

Översatt till svenska: 

“Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 

användningssammanhang”. 

Denna internationella standard av användbarhet har gjort uttrycket användbarhet till något 

konkret och skapat en gemensam förståelse för begreppet som gör det möjligt att diskutera 

ämnet. Definitionen av användbarhet antyder dessutom att användbarhet är något mätbart. 

Alltså kan man säga att ett system är 50 % mer användbar än ett annat system. Ett system 

(förkortning av informationssystem) är något som behandlar, insamlar, bearbetar och lagrar 

information
4
. Ett exempel på ett informationssystem är ett system som behandlar ordrar eller 

övervakar en organisation, men i denna uppsats refererar system till Södertörns högskolas 

hemsida. De tre begreppen inom användbarhet är ändamålsenlighet, effektivitet samt 

tillfredsställelse. Dessa tre attribut måste undersökas och uppnås för att ett system ska kallas 

användbart. 

                                                 

 

2
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 61-62 
3
 Julie A. Jacko, Human-Computer Interaction. New Trends, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & 

Co. K, Berlin, 2009, s 396 
4
 http://www.ne.se/lang/informationssystem/211494 (2011-01-05) 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Springer-Verlag%20Berlin%20and%20Heidelberg%20GmbH%20Co.%20K
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Springer-Verlag%20Berlin%20and%20Heidelberg%20GmbH%20Co.%20K
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3.1.1 Ändamålsenlighet 

”Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” (ISO 9241-11, 

1998). Ändamålsenlighet handlar om att undersöka i vilken grad som användaren uppnår sina 

mål. För att undersöka ändamålsenligheten kan man undersöka: 

 Procent av mål som uppnåtts 

 Procent uppgifter som slutförts framgångsrikt vid första försöket 

 Procent av relevanta funktioner som används 

3.1.2 Effektivitet 

”Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål” (ISO 9241-11, 1998). Effektiviteten hos ett system innebär hur 

användarens resa mot målet ser ut. Man kan t.ex. undersöka: 

 Tiden att slutföra en uppgift 

 Antal allvarligare fel 

 Tiden som spenderas på att rätta dessa fel 

3.1.3 Tillfredställelse 

”Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt” (ISO 9241-11, 

1998). Tillfredsställelse handlar om hur användarens upplevelse med systemet har sett ut. För 

att undersöka tillfredsställelse kan man t.ex. undersöka: 

 Bedömningsnivå av tillfredsställelsen 

 Bedömningsnivå av felhanteringen 

 Frekvensen av återanvändning 

3.2 Användbarhetsmål 
För att mäta ett systems användbarhet behövs användbarhetsmål. Användbarhetsmålen är vad 

som styr utvecklingen av systemet då dessa mål är vad som alla uppmätta nivåer av 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse ska jämföras mot.
5
 

Användbarhetsmålen kan definieras på fyra nivåer:
6
 

 Nuvarande nivå–Mäts antingen genom att låta användare genomföra ett antal 

testuppgifter eller i jämförelse med ett konkurrerande system. 

 Lägsta acceptabla nivå–Bestäms i jämförelse till den nuvarande nivån. 

 Önskad nivå – Används som ett mål då denna nivå anses vara en tillräckligt stor 

förbättring för att gynna användarna och göra systemet mer attraktivt. 

 Optimal nivå–Denna nivå ska anses vara ett långsiktigt mål för framtiden. 

                                                 

 

5
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 72 
6
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993.s 79 
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3.3 Nielsen 
1993publicerade Nielsen en bok om användbarhetsutveckling, alltså att utveckla 

användbarhet i system. I boken berättar Nielsen om sin definition om användbarhet. Nedanför 

presenteras hans teorier och användbarhet som är en del av teorin i denna undersökning. 

Detta är hur Gulliksen & Göransson förklarar Nielsens syn på användbarhet. Användbarhet är 

ett begrepp som kan jämföras med de större frågor som acceptans för systemet. Det Nielsen 

menar med acceptans för ett system är till vilken grad användarna har en social och reell 

acceptans för systemet. Den reella acceptansen innebär hur användaren ser på systemets nytta, 

kostnad, kompatibilitet m.fl. Den sociala acceptansen handlar om hur användaren accepterar 

systemet på en etisk och moralisk nivå.
7
 

 

Figur 1 (Acceptans för systemet)
8
 

Nielsen påpekar att användbarhet inte är en endimensionell egenskap utan har flera 

komponenter. Nedan följer en kort introduktion för dessa komponenter vilka jag senare 

kommer att utveckla. 

Lätt att lära - Så att användaren snabbt komma igång. 

Effektivt att använda - När användaren har lärt sig systemet ska det vara effektivt att använda. 

Lätt att komma ihåg - Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och ändå 

kunna komma ihåg hur det fungerar. 

                                                 

 

7
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 66 
8
 Ibid. s 65 
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Få fel - Användaren skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel måste det gå 

att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

Subjektivt tilltalande - Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. Man skall känna att 

det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det. 

För varje attribut mäter man ett värde, t.ex. tid eller antal fel. För att bestämma ett systems 

övergripande användbarhet baserat på de ovanstående attributen jämför man medelvärdet för 

varje attribut och med tidigare uppsatta mål. Dock eftersom alla användare har en tendens att 

vara olika så bör man betrakta hela attributen istället för endast medelvärdet. 

 

3.3.1 Lätt att lära 
Att ett system ska vara lätt att lära sig är ett av det mest fundamentala användbarhetsattributen 

då användaren lära sig systemet under den första interaktionen med systemet. Nielsen föreslår 

att man kan mäta hur lätt ett system är att lära sig genom att ta tid på hur lång tid det tar för 

användaren att utföra en given uppgift. När man studerar ett systems lärbarhet, huruvida 

användaren har lätt att lära sig systemet eller inte, bör man tänka på att användaren ofta börjat 

använda systemet så fort användaren har lärt sig en del av systemet och väntar alltså inte tills 

ha lärt sig systemet till fullo. Därför är det viktigt att inte bara studera hur lång tid det tar för 

användaren att lösa en uppgift utan även till vilken nivå av skicklighet användaren löser 

uppgiften på.
9
 

 

3.3.2 Effektivt att använda 

Nielsen pratar om effektivitet som en nivå av prestanda som en användare uppnår efter en viss 

tids användande av systemet och hur lång tid det tar för användaren att uppnå denna nivå. Det 

är inte självklart att en användare når upp till denna nivå på en bestämd tid, hur lång tid det tar 

beror på systemets komplexitet samt användarens förmåga. För att mäta effektiviteten av 

användningen av systemet anser Nielsen att man bör observera erfarna användare. Nielsen 

definition av en erfaren användare är en användare som kallas sig själv för erfaren eller om de 

har använt systemet under en längre period, t.ex. ett år. Erfarenhet kan också definieras av hur 

många timmar systemet använts. Under ett större projekt kan effektivitet mätas genom att 

följa nya användares utveckling i användning av systemet. När användarens inte har utvecklat 

sin förmåga att hantera systemet under en viss period har användaren nått sin maxnivå av 

effektivitet.
10

 

 

                                                 

 

9
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993.s 27 

10
Ibid. s 30 
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3.3.3 Lätt att komma ihåg 

Att ha ett gränssnitt som är lätt att komma ihåg är viktigt för användare som inte använder 

systemet ofta eller användare som inte använt systemet under en period. Nielsen belyser två 

sätt att testa detta attribut på. Det första testet innebär att göra ett test med en vanlig användare 

av systemet som varit borta från systemet under en viss tid och ta tid på hur lång tid det tar för 

användaren att lösa en vanlig testuppgift. Det andra alternativet som Nielsen presenterar är ett 

minnestest med systemets ikoner efter att en användare genomgått en testomgång i systemet. 

Efter testomgången ska användaren förklara effekterna av diverse kommandon eller 

handlingar, namn på kommandot (eller rita ikonen). Problemet med dessa minnestester 

belyser Nielsen också. Nielsen menar (1993)att moderna hemsidor byggs på principen att göra 

så mycket som möjligt synligt för användaren. Och därför behöver användaren av sådana 

system inte aktivt komma ihåg vad som är tillgängligt då systemet kommer ihåg det åt 

användaren.
11

 

 

3.3.4 Få fel 
Användare ska göra så få fel som möjligt när ett system används. Ett fel är en handling som 

inte hjälper användaren att lösa sitt önskade mål. Ett exempel på ett fel är när användaren 

trycker på länk A när det är länk B som tar användaren till sitt mål. Det finns ingen 

klassificering av fel, utan ett fel är ett fel. Systemets felfrekvens mäts genom att räkna antal 

fel under en användares försök att lösa en uppgift
12

 

 

3.3.5 Subjektivt tilltalande 
Ett systems subjektiva tilltalande handlar om hur användaren upplever och har för attityder 

om systemet. Nielsen menar att detta attribut är viktigt vid system som används i en icke-

arbetsmiljö, t.ex. system som används i hemmiljö, det kan handlar spel eller kreativa 

datoprogram osv. I dessa datorprogram och i hemmiljö är underhållande en stor faktor som 

dessutom är en del av det subjektiva tilltalandet. Det finns ett väldigt enkelt sätt att mäta en 

användares subjektiva tilltalande och det är nämligen att fråga användaren direkt om hur 

användaren upplever systemet och vilken attityd användaren har mot systemet.
13

 

En enkel tabell visar sambanden mellan den internationella standarden av användbarhet och 

Nielsen definition av användbarhet. 

 

 

                                                 

 

11
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993.s 31 

12
 Ibid. s 32 

13
 Ibid. s 33 
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Figur 2
14 

 

Enligt Gulliksen & Göransson stämmer Nielsens attribut av användbarhet väl in på ISO 

definitionen av användbarhet. Men påpekar att Nielsens koppling till ändamålsenlighet är 

svag, då Nielsens attribut inte omfattar någon kontroll av hur användarna uppnår sina givna 

mål. Enligt Gulliksen & Göransson täcker effektivitet, ändamålsenlighet, och tillfredsställelse 

som begrepp de aspekter av användbarhet som man behöver kunna mäta, men alla tre behöver 

beaktas för att man skall se användbarheten i sin fulla bredd.
15

  

                                                 

 

14
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 67 
15

Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 67 

ISO 9241-11 Nielsen 

Effektivitet Effektivt att använda 

Lätt att lära 

Ändamålsenlighet Lätt att komma ihåg 

Få fel 

Tillfredsställelse Subjektivt tilltalande 
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4 Metod 
Den empiriska datainsamlingen gjordes genom att intervjua webbansvarig på Södertörns 

Högskola samt femobservationer med tänka-högt metoden. Observationen gick ut på att fem 

stycken användare fick utföra sju uppgifter på Södertörns högskolas hemsida. Dessa uppgifter 

presenteras under rubrik 4.6 Introduktion till uppgifter. Urvalet av de fem användare jag 

observerat är baserat på den information om de personas som jag fick utav den webbansvariga 

angående deras målgrupp (dessa personas finns tillgängliga i bilaga 2). Då Södertörns 

Högskola lanserade sin nya hemsida i oktober 2011
16

 hade högskolan samarbetat med ett 

webbutvecklarföretag under en period för att kartlägga hemsidans användare med bl.a. 

intervjuer och enkäter. Då denna kartläggning av användare redan skett är det ett rimligt steg 

att börja direkt med en tänka-högt observation istället för att repetera stegen som Södertörns 

Högskola redan tagit. Efter observationen frågades användarna om deras attityd och intryck 

av systemet. 

 

4.1 Intervju med webbutvecklare 
För att få bakgrundsinformation om utvecklingen av hemsidan kontaktades avdelningen för 

information och kommunikation som var ansvarig för utvecklingen av hemsida. Kontakten 

med avdelningen resulterade i information om användarens roll i utvecklingen av Södertörns 

högskolas hemsida. Genom informationen som kontakten delade med sig kunde användare av 

hemsidan definieras, något som reds ut nedanför under rubriken urval. Informationen som 

skickades från webbansvarig var effektmål för den nya hemsidan samt personas. (dessa finns i 

bilaga 1 respektive bilaga 2). 

 

4.2 Tänka-högt metoden 
Den empiriska datainsamlingen som genomfördes med användare bestod av 

observationsmetod som går ut på att användaren löser ett antal uppgifter och verbaliserar 

samtidigt sina tankar och funderingar om hur uppgiften ska lösas. Användare används i detta 

fall då det handlar om observation av användare av ett system. Vanligtvist kallar man 

personer som observeras med denna metod för subjekt. 

Tänka-högt metoden tillåter observatören att förstå tankeprocessen hos subjekt vid 

användningen av, i detta fall, ett system. Observatören observerar medan användaren försöker 

lösa specificerade uppgifter. I bästa fall talar observatören endast för att uppmuntra 

användaren att fortsätta tala då användaren har slutat att tala. Genom att tänka högt samtidigt 

som användaren försöker lösa uppgiften, kan användaren förklara sina funderingar kring 

                                                 

 

16
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_arbetet_med_nya_webbplatsen_131765

6954186 (2011-11-28) 

http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_arbetet_med_nya_webbplatsen_1317656954186
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_arbetet_med_nya_webbplatsen_1317656954186
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metodval i försöket att lösa uppgiften samt förklara eventuella svårigheter som använder 

stöter på.
17

 

Tänka-högt metoden utförs vanligtvis med ett subjekt i taget och en eller två observatörer. Det 

är fördelaktigt att vara två observatörer då den ena kan uppfatta något som den andra missat. 

Fler än två observatörer rekommenderas inte då subjektet kan bli nervös, vilket försämrar 

subjektets förmåga att lösa uppgiften. Tänka-högt metoden bör endast utföras med flera 

subjekt samtidigt om uppgiften inkluderar flertal användare i ett naturligt fall. För mer exakt 

data bör subjekten likna de faktiska användarna så mycket som möjligt. Genom att matcha 

ålder, erfarenhet med systemet och liknande system samt miljö kan man efterlikna de 

naturliga användarna.
18

 

 

4.3 Observation 
I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden och 

vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och 

förväntningar. Men observation är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla 

information. I detta sammanhang får observationen inte vara slumpmässig utan måste svara 

mot de krav som kan ställas på en vetenskaplig teknik.
19

 

 

4.4 Urval 
I den empirisk datainsamling med användarna observerades fem stycken användare. Fem 

användare valdes ut för att representera de två olika typerna av studenter som använde 

systemet. Dessa användartyper har kommit fram ur de personas som Södertörns Högskola 

utvecklat fram under utveckling av den nya hemsidan. Det kan tilläggas att personas är ett 

annat ord för olika användarkategorier man funnit under analyser man gjort av användare av 

ett specifikt system
20

. De fyra största användargrupperna som högskolan presenterade var 

potentiell student, student, potentiell forskare samt forskare. Potentiella studenter och forskare 

är precis som det låter som, potentiella, framtida studenter och forskare därför också 

potentiella användare. De två grupperna studenter och forskare är två användargruppen som 

redan läser eller arbetar på Södertörns Högskola och dessutom redan är användare av 

hemsidan. Det fanns mindre användargrupper, mindre eftersom det inte var lika omfattande 

grupper som de fyra större. Några exempel på dessa grupper var: finansiärer, journalister, 

politiker och studenter från annat land. Men begränsningen skedde redan vid de fyra mest 

                                                 

 

17
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993.s 195 

18
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993. s 195 

19
Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Studentlitteratur, Lund, 1991.s 74 
20

Benyon, David, Turner, Phil& Turner, Susan, Designing interactive systems: people, activities, contexts, 

technologies, Addison-Wesley, Harlow, 2005.s 38 
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frekventa användargrupperna, närmare bestämt mellan studenter och forskare. I denna 

undersökning observerades endast potentiella studenter och studenter.  

Urvalen av individer som skulle agera användare skedde med både ett bekvämlighetsurval 

samt ett slumpmässigt urval. Ett bekvämlighetsurval skedde för två av användarna som var 

potentiella användare och student. Anledningen att ett bekvämlighetsurval skedde med valet 

att dessa två användare var att de två individerna båda funderade under hösten 2011 på att 

påbörja sina högskolestudier och befann sig i min närhet, därav ett bekvämlighetsurval. De tre 

användarna, som redan var studenter vid Södertörns Högskola och användare av Södertörns 

högskolas hemsida valdes genom ett slumpmässigt urval bland Södertörns högskolas campus. 

Studenter som befann sig på Södertörns Högskolas campus tillfrågades helt enkelt om de ville 

delta i undersökningen, de som svarade ja följde med till en av Södertörns högskolas 

datorsalar där undersökningen skedde. 

 

4.5 Miljö 
Målet var att undersöka användarens interaktion med systemet i en naturlig miljö. Potentiella 

användare observerades i deras hem. Då dessa användare inte är studenter vid Södertörns 

högskola använder de inte Södertörns högskolas hemsida på plats i skola. De två potentiella 

användarna funderade båda två på att bli studenter vid Södertörns högskola och använder 

därför hemsidan i en hemmamiljö, därför är det en naturlig miljö för dessa användare att 

använda hemsidan i. De användare som redan var studenter observerades på Södertörns 

Högskola i en naturlig miljö för en vanlig student på skolans datorer. 

4.6 Introduktion till uppgifter 
När uppgifterna till observationen skulle utformas baserades uppgifterna på mina två års 

användning av Södertörns högskolas hemsida och vad jag som student själv ofta använder 

hemsidan till. Uppgifterna är ett försök att fånga vardagliga handlingar som studenter 

dagligen utför på Södertörns högskolas hemsida. 

Uppgift 1: När börjar kursen Informatik C VT12? 

Uppgift 1.1: Vem är ämnesansvarig för ämnet Informatik? 

Uppgift 2: Hitta schemat till Informatik B HT11? 

Uppgift 3: Vad är Fredrik Arvidssons mailadress? 

Uppgift 4: Finns boken ”Quality time for students i Södertörns högskolas bibliotek”? 

Uppgift 5: Vilka delkurser ingår i Företagsekonomi A? 

Uppgift 6: Vad händer på Södertörns Högskola i januari 2012? 
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4.7 Beskrivning av informanterna 
För att repetera, så finns det två grupper av användare bland informanterna. Potentiella 

användare (och studenter) samt personer som redan är studenter på Södertörns Högskola och 

användare av Södertörns högskolas hemsida. 

För att skilja på de två användartyperna i resten av undersökningen, så kommer användare att 

refereras som existerande användare och potentiella användare kommer fortfarande kallas för 

potentiella användare. 

 

Användare #1: Potentiell användare. Man, 22 år, bor hemma hos föräldrarna i Bromma 

utanför Stockholm. Vill börja läsa Ekonomi och kollar alternativ i Stockholm, SU eller SH. 

Har jobbat i 2 år efter gymnasiet. 

Användare #2: Potentiell användare. Man, 18 år, bor hemma hos föräldrarna i Stockholm. 

Vill plugga Systemutvecklarprogrammet till hösten och Södertörn är ett alternativ då han inte 

är beredd att flytta från Stockholm. 

Användare #3: Existerande Användare. Kvinna, 22 år. Pluggat diverse ekonomikurser på 

Södertörn under 1 år. Bor i studentlägenhet i Stockholm. 

Användare #4: Existerande Användare. Man, 26 år, har pluggat systemutveckling i 1,5 år på 

Södertörn. Har jobbat sedan gymnasiet innan han började plugga. Bor i lägenhet i Haninge. 

Användare #5: Existerande Användare. Man, 23 år. Pluggat diverse medieteknik kurser i snart 

1 år på Södertörns Högskola. Bor i studentlägenhet i centrala Stockholm. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras den empiri som samlades in genom observationen med användare. 

Varje användares resultat presenteras för varje uppgift. 

Intervjuerna genomfördes under början av december 2011 och därför kan informationen på 

hemsidan skilja sig från hur den ser ut idag. 

 

5.1 Användare #1: 
Uppgift 1: 

Användaren börjar med att berätta att han ser sökfältet men kommer inte att använda sig utav 

sökfunktionen då ”det (sökfunktionen) inte brukar fungera ordentligt på hemsidor”. 

Användaren väljer att istället navigera sig fram till listan över alla kurser med hjälp av menyn 

”Utbildning –> Alla kurser”. Bläddrar ner till Informatik C och trycker på länken till kursens 

sida och berättar att den börjar vecka 4 men nämner inte att den är inställd som den var vid 

tillfället. 

Uppgift 1.1: 

”Det (ämnesansvarig) borde stå på denna sida”. Efter att ha letat i ca 1 minut säger 

användaren ”Jag ger upp” men strax efteråt ser han att det finns en länk till 

”ämnesinformation” där hittar användaren en lista över personal inom informatik och ser 

överst på listan att Lars Degerstedt är ämnesansvarig för ämnet. 

Uppgift 2: 

Efter att ha fått uppgiften trycker användaren på hemknappen för att komma till startsidan, vid 

frågan varför han går till startsidan svarar han ”vet inte, en reflex och eftersom det är en ny 

uppgift vill jag liksom start om på nytt”. Den här gången tänker användaren testa 

sökfunktionen och skriver in ”Informatik B”. Högst upp bland sökresultaten är en länk till 

kursens sida som använder trycker på. Vid frågan hur han tänker när han letar efter schemat 

svarar han ”det borde finnas schema på kursens sida eftersom det är relevant information om 

kursen”. Efter ca 1 minuts misslyckat letande började användaren kolla igenom den övre 

menyn istället och hittade ”sök schema” under ”Utbildning”. När sedan schemat ska fram har 

användaren problem att se att man kan välja kurstyper vid sökning och därför kommer inga 

resultat de första gångerna han söker eftersom användaren misslyckas se ”drop-down” menyn 

där ”program” är standard kurstyp. När användaren såg detta val lyckades han få fram 

schemat. 

Uppgift 3: 

(Utgår från startsidan). Användaren vill inte använda sökfältet ”jag tror inte det fungerar, det 

var en engångsgrej”. Istället gör användaren ett försök att navigera sig fram manuellt men ger 

snabbt upp när alternativen är så många i menyn. Istället använder han sökfunktionen och får 

rätt träff direkt ”Wow!” användaren blir imponerad ännu en gång av sökfunktionen eftersom 
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sökfunktioner på andra hemsidor ”inte brukar vara bra”. ”Sökfunktionen är ju mycket 

effektivare än menyerna!”. Högst upp i listan över sökresultat är namnet användaren sökte på. 

Användaren trycker på länken till lärarens profilsida och hittar snabbt länken till att skicka 

mail till läraren på högra sidan av profilen. ”Det var enkelt att se mail ikonen här och så är 

texten runt ikonen stor, så det drog min blick ditåt”. Användaren trycker på mailikonen och 

får upp en ruta med lärarens mailadress. 

Uppgift 4: 

(Utgår från startsidan). Försöker hitta ledtrådar om information om biblioteket i den nedre av 

de övre menyerna men stirrar sig blind i den menyn och ser inte den över menyn där 

”Bibliotek” är ett menyalternativ. ”Jag såg först den nedre menyn och försökte leta i den och 

såg därför inte den övre som dessutom är lite gömd i bakgrundsbilden då menyn har samma 

färg som bilden”. Ser till slut den övre menyn och länken till biblioteket och söker efter 

boken. 

Uppgift 5: 

(Utgår från startsidan). Den här gången utnyttjar användaren sökfunktionen direkt, vid frågan 

varför säger han ”den (sökfunktionen) fungerar ju tydligen på denna sida”. Hittar kursen 

direkt på översta sökresultatet och går in på kursens sida. Han berättar att han söker efter 

något som har med delkurser att göra. Trycker på ”ämnesinformation” och fastnar här och tror 

att informationen måste finnas på denna sida. Efter 2 minuter av letande på fel sida och då 

användaren fastnat förklaras det för användaren att ämne och kurs skiljer sig, detta får 

användaren att inse att informationen inte finns på denna sida. Användaren går tillbaka till 

kursens sida och ser till slut länken till kursplanen längst ner på kursens sida. 

Uppgift 6: 

Hittar direkt kalendarium i menyn högst upp på hemsidan. Användaren trycken på länken till 

kalendariumet och bläddrar ner till januari. ”Den var lätt att hitta, bara man har koll på att det 

finns en meny högst på sidan”. 

 

5.2 Användare #2: 
Uppgift 1: 

Användaren väljer att gå igenom menyn, berättar att han ”såg sökfältet men jag väljer att gå 

igenom menyn då sökfunktionen (på andra hemsidor) inte brukar fungera särskilt bra”. 

Användaren för musen över ”Utbildning” och tänker ”Jaha, jag vill vi hitta en utbildning så 

jag kollar här (utbildning)”. Användaren trycker på ”Alla kurser” och får fram en lista över de 

kurser som Södertörns högskola erbjuder. Användaren tar hjälp av webbläsarens inbyggda 

sökfunktion för att söka efter ”Informatik C” på sidan och hittar ”Informatik C” direkt och 

trycker på länken till kursens sida. ”Jag brukar använda mig av webbläsarens sökfunktion när 

jag information då det finns mycket information på hemsidan”. På sidan för Informatik C 
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hittar han snabbt informationen om att kursen börjar vecka 4. ”Det var nog färgerna som drog 

min blick till högra delen där jag hittade informationen”. 

Uppgift 1.1: 

Användaren stannar kvar på kursens sida och berättar att han letar efter ord som direkt visar 

information om vem som är ämnesansvarig. ”Borde det inte stå om vem som är 

ämnesansvarig på den här sidan?”. Användaren trycker på ”ämnesinformation” – ”det 

(informationen) kanske finns här?”. Användaren ser snabbt rubriken ”Personal” och trycker 

på den länken och överst på den personallista som visas ser användaren att Lars Degerstedt är 

ämnesansvarig för Informatik. 

Uppgift 2: 

Börjar med att trycka på logon för Södertörns Högskola längst upp på hemsidan för att 

komma till startsidan. Vid frågan varför han använder sig av logon för att komma till 

startsidan svara användaren ”vet inte, det är en reflex, man brukar kunna trycka på en 

hemsidas logo för att komma till startsidan”. Användaren började kolla igenom menyn 

”Utbildning” och hittar ”sök schema”. Användaren trycker på denna länk och hamnar på 

sidan för ”studieinformation”. Lite längre ner på sidan hittar användaren en länk med texten 

”schemasökning”. ”Bra att den länken var blå och stack ut lite från texten på sidan så att man 

såg länken”. Inne i schemasökningen söker användaren på ”informatik” men får ingen träff, 

försöker igen men får inget resultat ”jaha, varför får jag inte fram något? Aah, är det en kurs 

jag söker efter?”. Frågar användaren säg själv och ändrar sökkriteriet till ”kurs” istället för 

”program”. Nu får användaren fram schemat. 

Uppgift 3: 

(Utgår från startsidan). Användaren går igenom den undre av menyerna högst upp på sidan 

och ”letar efter en lista över personalen”. Användaren hittar rubriken ”personal” i menyn ”Om 

södertörn”. ”Ja, det är logiskt att personal finns under rubriken om södertörn” lägger 

användaren till. Användaren stannar sedan upp på nästa sida och säger ”Jag har ju ingen aning 

om vem Fredrik Arvidsson är så den här vägen fungerar ju inte eftersom jag måste gå igenom 

vilken del av skolan han jobbar på. Hm, jag kanske ska testa att använda hemsidans 

sökfunktion”. Användaren skriver in lärarens namn, Fredrik Arvidsson och får upp lärarens 

sida överst i sökresultatet. ”Sökfunktionen fungerar ju ganska bra”. Användaren trycker på 

länken till lärarens profilsida och hittar mailadressen till höger. 

Uppgift 4: 

”Jag såg något om biblioteket här någonstans” säger användaren och för blicken och musen 

mot toppen av hemsidan och finner ”Bibliotek” i menyn högst upp på hemsidan. Användaren 

ser sökfältet direkt och säger ”hoppas att den sökfunktion fungerar lika bra som hemsidans”. 

Användaren skriver in bokens titel ”Quality time for students” och får upp boken överst på 

sökresultatet. Användaren ser att det är en ”elektronisk resurs” och säger ”men boken finns ju 

fortfarande hos Södertörn så jag har väl svarat på uppgiften?”. 
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Uppgift 5: 

(Utgår från startsidan). Användaren berättar att han väljer att använda sökfunktionen till 

denna uppgift och söker efter ”företagsekonomi a” i sökfältet. ”Bra, den (sökfunktionen) 

fungerade nu också”. Högst upp bland sökresultaten finns ”företagsekonomi a” som 

användaren trycker på. Länken leder användaren till kursens sida.”Nu vet jag inte riktigt vad 

jag ska kolla efter, någon typ av planering kanske?”. Användaren börjar skumläsa och scrolla 

ner på sidan och ser till slut en länk till kursplanen längst ner på sidan. 

Uppgift 6: 

(Utgår från startsidan).  ”Oj, var kan jag hitta kalendern. För det måste ju vara vad jag är ute 

efter. Kanske i menyn högst uppe på sidan. Kalendarium, är det kalender?”.Användaren 

trycker på ”kalendarium” i den övre menyn och får fram kalendern. Användaren scrollar neråt 

i kalendern och kommer snabbt till januari och läser upp vad som händer i skolan då. 

 

5.3 Användare #3: 
Uppgift 1: 

Användaren utnyttjar direkt hemsidans sökfunktion och skriver in ”Informatik C” och söker. 

Vid frågan om hennes val av metod berättar användaren att hon har använt den nya hemsidan 

”ofta” sedan den lanserades hösten 2011. Hon använde dock inte sökfunktionen från början då 

hon inte brukar använda hemsidors sökfunktioner eftersom hon ”inte brukar se dom”. Efter att 

hon upptäckt och testat sökfunktionen på södertörns hemsida använder hon den ”varje gång 

jag använder hemsidan. Det känns verkligen effektivt att använda sökfunktionen”. 

Användaren får upp ett sökresultat med ”Informatik C” överst på listan. Användaren trycker 

på det resultatet och kommer till kursens sida. Användaren hittar snabbt informationen på 

höger sida och nämner att kursen startar v. 4. ”Jag har kollat på kurs sidan för andra kurser ett 

antal gånger så jag kommer ihåg var viss information på sidan är”. 

Uppgift 1.1: 

Användaren är kvar på samma sida (kurs sidan för Informatik C). ”Hm, det borde vara någon 

informatik om ämnet här”. Säger användaren och hittar sedan ”ämnesinformation” och 

trycker på länken. ”Ah, här måste den finnas!”. En ny sida laddas med diverse 

ämnesinformation. Användaren ser och trycker på ”Personal” och en ny sida laddas och en 

lista över personal som jobbar inom ämnet informatik visas. Användaren ser att högst upp på 

listan finns Lars Degerstedt som är ämnesansvarig. 

Uppgift 2: 

(Utgår från startsidan). Användaren börjar med att leta efter länken till schemasökningen. 

”Jag vet att den (schemasökningen) finns i menyn här någonstans”. Säger användaren och 

letar i menyn under ”Utbildning”.  Användaren hittar snabbt ”Sök schema”. ”Jag har sparat 

länken till mitt schema så det var ett tag sedan jag hittade schemat på det här sättet”. 
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Användaren fastnar i schemasökningen då användaren misslyckas med att upptäcka 

alternativet för ett av sökkriterierna, kurs eller program. Användaren letar efter en kurs men 

sökkriteriet har ett standardvärde på program så inget sökresultat kommer upp. Efter ca 30 sek 

av tänkande och letande hittar användaren menyn för sökkriterierna och ändrar till kurs, söker 

igen och får upp rätt schema. 

Uppgift 3: 

Användaren säger direkt ”Fredrik.arvidsson@sh.se?”. Men säger samtidigt att hon ska 

kontrollera detta genom att hitta hans mail genom hemsidan. Användaren väljer att utnyttja 

hemsidan sökfunktion och söker på ”Fredrik Arvidsson”. ”Sökfunktionen brukar fungera 

perfekt för att söka efter namn på någon på skolan”. Användaren får upp ”Fredrik Arvidsson” 

högst upp bland sökresultaten och trycker på namnet för att komma till lärarens 

informationssida. Användaren upptäcker snabbt ”maila Fredrik Arvidsson” på sidan och 

bekräftar mailaddressen. 

Uppgift 4: 

”Ja, biblioteket finns här uppe ...” säger användaren och trycker på ”Bibliotek” högst upp i 

hemsidan meny. En ny sida laddas med ett sökfält där användaren skriver i titeln på boken 

och trycker på tangentbordets enterknapp för att söka efter titeln. En ny sida laddas och 

sökresultaten redovisas, boken användaren sökte efter är högst upp i sökresultaten och 

användaren säger ”Jag har ju sökt på böcker flera gången så detta jag kommer ihåg hur man 

hittar till biblioteket på hemsidan och jag tycker att processen för att söka efter en bok är 

väldigt enkel och bra”. 

Uppgift 5: 

(Utgår från startsidan). Användaren väljer direkt hemsidans sökfunktion och söker efter 

”Företagsekonomi”. Sökresultaten redovisas och diverse ekonomikurser, program och 

ämnessidor visas för användaren som snabbt upptäcker felet och lägger till ett ”a” efter 

”företagsekonomi” och gör en ny sökning. ”Företagsekonomi A” visas ny högst upp bland 

sökresultaten och användaren trycker på länken för att komma till kursens sida. Medan sidan 

laddas berättar användaren att hon letar efter en kursplan. Användaren kollar sakta och noga 

igenom kursens sida och hittar länken till kursplanen längst ner på hemsidan. ”Lite gömd var 

den men jag hittade den”. 

Uppgift 6: 

”Jag vet att kalendern finns i den övre menyn någonstans ... ” berättar användaren medan 

blicken fästs på den övre delen av hemsidan. Användaren ser ”Kalendarium” och trycker på 

länken. Kalendern visas, användaren bläddrar snabbt igenom, hittar inläggen om januari och 

läser vad som händer då. ”Jag gillar datumikonerna. Om man letar efter en specifik månad 

kan man bara bläddra igenom och använda ikonerna som navigation” säger användaren 

efteråt. 
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5.4 Användare #4: 
Uppgift 1: 

”Det brukar finnas en stor ”banner” inför varje terminsstart, men det verkar inte vara 

tillräckligt nära vårterminen för att den ska dyka upp så jag får hitta det själv. När den finns så 

är informationen om kursers datum och tider endast ett få klick bort, i alla fall på gamla 

hemsidan. Eftersom den nya sidan kom i höst så har inte informationen om vårtterminen dykt 

upp ännu på den nya sidan”. Användaren väljer sedan att söka efter ”Informatik C” med 

hemsidans sökfunktion. Överst bland sökresultaten finns ”Informatik C” som användaren 

trycker på och hamnar på kursens sida. ”Nu letar jag efter information om när kursen börjar 

på vårterminen. Jag har sett att det brukar stå på kursens sida, men jag kommer inte riktigt 

ihåg var”. När användaren väl börjar letandet efter informationen tar det bara några sekunder 

innan han ser informationen om när kursen börjar. 

Uppgift 1.1: 

”Om jag vill hitta information om ämnet och inte kursen så kanske jag inte bör leta här”. 

Säger användaren och gör en sökning på ”Informatik” med hemsidans sökfunktion. Högst upp 

bland sökresultaten finns ”om ämnet informatik” som användaren trycker på och kommer till 

ämnets sida. I menyn inne på ämnets trycker användaren på ”Personal” och får fram en lista 

över personal på Södertörn som arbetar inom informatik. Högst upp på listan ser användaren 

att Lars Degerstedt är ämnesansvarig. 

Uppgift 2: 

”Jag har ju redan sparat länken till mitt schema och när jag hittade schemat själv senast så 

fanns den där ”bannern” på gamla hemsidan på startsidan som finns där vid terminsstart. Men 

jag gör ett försök att hitta den manuellt. Jag börjar med att kolla under Utbildning”. 

Användaren kollar under rubriken ”Utbildning” i den undre av de menyerna högst upp på 

hemsidan och trycker på ”Sök schema”. En ny sida laddas med ett sökfält med ett antal 

sökkriterier. Användaren skriver in ”Informatik B” men inget resultat visas när han söker 

eftersom användaren inte ändrat sökkriterierna. Standardvärdet för sökningen är program men 

användaren söker efter en kurs. Efter en ny sökning utan resultat upptäcker användaren felet 

och ändrar sökkriterierna till kurs, gör en ny sökning och får upp schemat till kursen. 

Uppgift 3: 

”Att söka efter namn måste ju fungera med sökfunktionen”. Användaren skriver in namnet i 

sökfältet och söker. Högst upp i listan över sökresultat kommer namnet som användaren sökte 

på ”Fredrik Arvidsson” upp. Användaren trycker på länken som tar användaren till lärarens 

profilsida. Där upptäcker användaren en länk till lärarens mail och får reda mailadressen. ”Det 

känns naturligt att kolla åt höger där informationen om mailen fanns så det var bra att dom 

också utnyttjade den naturliga blicken att följa information åt höger”. 

Uppgift 4: 
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(Utgår från startsidan). Användaren trycker direkt på ”Bibliotek” i den övre menyn på 

hemsidan och en ny sidas laddas där användaren skriver in titeln på boken och trycker på 

tangentbordets enterknapp. Sökresultaten redovisas och högst upp på listan finns titeln 

användaren sökte efter. ”Det är en rätt så enkel process att söka efter böcker och jag har gjort 

det förut så jag kommer ihåg hur man gör”. 

Uppgift 5: 

(Utgår från startsidan). Användaren väljer att söka efter ”Företagsekonomi A” med hemsidans 

sökfunktion. ”Sökfunktionen fungerar ju så bra, om man stavar rätt, och gör upplevelsen 

effektivare” motiverar användaren sitt val av metod. Användaren trycken på länken för att 

komma till kursens sida. ”Nu letar jag efter en kursplan för kursen”. Användaren skumläser 

igenom informationen på kursens sida och hittar länken till kursplanen längst ner på sidan. 

Användaren trycker på länken och berättar vilka kursen som ingår. ”Dom har gömt länken till 

kursplanen i jämförelse till annan kursinformation som visas snyggt och tydligt i en ruta till 

höger”. 

Uppgift 6: 

”Kalendern kommer jag inte ihåg, har nog aldrig kollat i den. Inte genom sh.se i alla fall. Men 

det bör finnas en länk i menyn så jag kollar där” berättar användaren och börjar kolla igenom 

menyn. Användaren kollar först igenom den lägre av de två menyerna i toppen av hemsidan. 

Användaren ser länken till kalendarium och trycker på länken. Kalendariumet öppnas och 

användaren scrollar ner till januari och berättar vad som händer. 

 

5.5 Användare #5: 
Uppgift 1: 

”Hm, den informationen borde jag hitta på kursens sida och den hittar jag under menyn 

utbildning någonstans. Men jag vet att sökfunktionen brukar fungera väldigt effektivt så jag 

söker istället”. Användaren söker sedan efter ”informatik C” med hemsidans sökfunktion. 

Högst upp i listan över sökresultat är ”informatik C” som användaren trycker på. En ny sida 

laddas med informationen om kursen informatik C. ”Runt terminsstarter brukar man kunna 

hitta länkar till när kurser börjar men det är inte rätt datum för att den informationen ska visas 

tydligen. Så därför gör jag ett försök att hitta informationen här istället”. Användaren blir tyst 

i 2-3 sek och tänker, användaren letar uppenbarligen efter information om terminsstart. ”Jag 

letar efter ... Ah, här!”. Användaren hittar information om när kursen startar på höger sida och 

nämner dessutom att kursen är inställd. 

Uppgift 1.1: 

”Ämnesansvarig? Det kan säkert stå på samma sida här. Nej, det här är kurssidan så den 

informationen står väl på sidan för Informatik”. Användaren tar sedan hjälp av hemsidans 

sökfunktion ännu en gång och söker på ”informatik”. Överst i listan över sökresultat är ”om 

ämnet informatik” som användaren trycker på. Användaren hamnar nu på sidan för ämnet 
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informatik. ”Jag letar efter en länk till institutionen, där brukar det stå om sådant här”. 

Användaren trycker sedan på en länk till ”institutionen för kommunikation, medier och IT”. 

Institutionens sida laddas och användaren ser att det står ”ämne” i en meny på institutionen 

sida. ”Hm, det var ju inom informatik jag skulle hitta ämnesansvarig”. Användaren trycker på 

”ämne och en ny sida laddas där institutionens ämnen listan med länk till varje ämnessida”. 

Användaren ser ”Informatik” och trycker på länken och kommer tillbaka till sidan om 

Informatik igen. ”Har jag inte varit här redan? Då får jag hitta informationen någonstans. 

Under personal kanske?”. Användaren trycker på ”Personal” i menyn på ämnets sida. En lista 

över personalen på skolan inom informatik laddas och ”Här, överst på listan. Lars Degerstedt 

är ämnesansvarig”. 

Uppgift 2: 

”Jag brukar kolla på mitt schema genom studentadmin (ett IT-stöd för medietekniska kurser 

på södertörns högskola) så jag vet inte hur man hittar schemat på den här hemsidan, men jag 

testar. Jag testar att söker efter schemat”. Användaren söker på ”schema” med hemsidans 

sökfunktion oh högst upp i sökresultaten är ”sök schema studieinformation”. Användaren 

trycker på detta sökresultat och hamnar på sidan för ”studieinformation”. ”Ah, här står det 

något”. Användaren ser rubriken ”sök schema” och under rubriken finns en länk till 

schemasökningen ”här måste det vara!”.Användaren trycker på länken och sen ny sida laddas 

med en sökruta och tillhörande sökkriterier. Användaren funderar några sekunder och läser 

instruktionerna. ”Det var väl informatik B jag skulle hitta schema för? Det är ju en kurs så då 

måste jag ändra sökkriterierna”. Användaren ändrar sökkriterierna till ”kurs” och skriver in 

”informatik b” i sökfältet och trycker på ”sök kurs”. Två alternativ kommer upp och 

användaren trycker på det översta alternativet ”både alternativen heter ju informatik b så vad 

är skillnaden?” och trycker sedan på visa schema som presenterar schemat. 

Uppgift 3: 

(Utgår från startsidan)”Namn brukar sökfunktionen vara bra på.” Användaren väljer 

sökfunktionen för att söka efter ”Fredrik Arvidsson”. Överst bland sökresultaten är ”Profil 

Fredrik Arvidsson” som användaren trycker på och hamnar på lärarens profilsida. ”Det gick 

ju smidigt, här är en e-post länk i alla fall. Jag trycker på den”. Användaren trycker på länken 

och en ruta visas med lärarens e-post. 

Uppgift 4: 

”Det brukar vara väldigt enkelt att söka efter böcker på bibliotekets hemsida. Det finns en 

länk här uppe”. Användaren trycker på länken ”Bibliotek” i den övre menyn högst på 

hemsidan. ”Här är det bara att skriva in boken du letar efter”. Användaren skriver boktiteln i 

sökfältet och trycker på ”enter” på tangentbordet. En sidas laddas och sökresultatet visas. 

Högst upp bland sökresultaten är boken användaren sökte efter.”Det är en onlinebok men den 

finns ju på bibliotekets hemsida i alla fall”. 
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Uppgift 5: 

(Utgår från startsidan) ”Jag använder sökfunktionen här också, den fungerar så bra. Jag ska ta 

reda på vilka delkurser som ingår i Företagsekonomi A så jag tar och söker efter kursen”. 

Användaren söker på ”företagsekonomi” med hemsidans sökfunktion. Bland sökresultaten 

visas diverse ämnen och program som på något sätt förknippas med företagsekonomi. ”Oj, jag 

glömde nog ett A där”. Användaren sök igen men på ”företagsekonomi a” och får upp 

”företagsekonomi a” överst bland sökresultaten. Användaren trycker på länken för att komma 

till kursens sida. ”Här letar jag efter kursplanen”. Användaren blir tyst i några sekunder 

samtidigt som användaren skumläser igenom informationen som visas på kurssidan. När 

användaren scrollar ner till sidan slut hittar användaren en länk till kursplanen och läser vilka 

delkurser som ingår. 

Uppgift 6: 

”Hm, jag tror det finns en länk till kalendern i menyn här uppe”. Användaren trycker på 

”kalendarium” i den övre av de två menyerna högst upp på hemsidan. Användaren scrollar ner 

till januari och läser upp vad som händer då.  
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6 Tolkning och analys 
I detta kapitel kommer svaren från den empiriska datainsamlingen analyseras och tolkas. Först 

analyseras svaren från observationen, varje fråga för sig. Sedan jämförs empirin mot den 

internationella standarden för användbarhet. Och sist jämförs empirin med Nielsens definition 

av användbarhet. 

 

6.1 Uppgift 1 
Den första uppgiften för användarna var att ta reda på ”när börjar kursen Informatik C 

VT12?”. Direkt på första uppgiften skiljer sig val av metod mellan potentiella användare och 

existerande användare. De existerande användarna använde sökfunktionen direkt på första 

uppgiften medan de potentiella användarna uttryckte osäkerhet angående förtroendet på 

sökfunktionens effektivitet. De existerande användarna har använt sökfunktionen tidigare och 

insett hur effektiv sökfunktionen är, något som visar sig i de senare uppgifterna vara en 

anledning till att en användare börjar använda sökfunktionen. 

 

6.2 Uppgift 1.1 
I uppgift 1.1 fick användarna i uppgift att ta reda på vem som ”är ämnesansvarig för ämnet 

Informatik?”.Alla utom en användare löste denna uppgift utan ingripande av observatören. 

Den användare som inte klarade uppgiften utan ingripande fastnade på kurssidan och hittade 

inte länken som skulle ta honom till ämnesinformationen och lösningen på uppgiften. De 

andra användarna löste uppgiften på två olika sätt. Två användare lyckades hitta länken till 

ämnesinformationen inne på kurssidan medan de andra två tog en omväg då navigerades sig 

till ämnesinformation genom en sökning på ämnet med hemsidans sökfunktion. 

 

6.3 Uppgift 2 
Uppgift 2 gick upp på att ”hitta schemat till Informatik B (HT11)”. På denna uppgift 

uppkommer ett tydligt problem som alla användare stötte på och bara en användare var 

uppmärksam nog att lösa innan felet uppstod. Problemet är vid schemat och handlar om 

sökkriterierna vid schemasökning. Standardvärdet vid en sökning är inställd på ”Program” 

men denna uppgift går ut på att ta fram schemat för en kurs. Detta problem upptäckte, som 

sagt, bara en användare innan sökningen och lyckades förebygga ett fel. Problemet är 

självklart unikt vid de tillfällen man inte ska söka efter ett schema till ett program. Att hitta 

schemat var inget problem för alla utom en användare, en ny användare som inte hittade 

schemat på första försöket. 

 

6.4 Uppgift 3 
Uppgift 3 gick ut på att användarna skulle hitta mailadressen till en lärare på Södertörns 

Högskola. Bland svaren upptäcks här också en skillnad mellan de två användartyperna. De 
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potentiella användarna utnyttjade inte sökfunktionen och inledde både med att försöka 

navigera sig fram till lärarens mailadress genom menyerna. Både användarna gav dock upp 

det spåret när de upptäckte hur många menyalternativ det fanns på vägen de valt och fortsatte 

genom att söka på lärarens namn. Något som de tre andra (existerande) användarna gjorde 

från början. Väl inne på lärarens profil hade ingen användare svårigheter att lokalisera 

mailadressen. 

 

6.5 Uppgift 4 
Målet för användaren i uppgift 4 vara att söka efter en boktitel i Södertörns högskolas 

bibliotek. Det finns inga skillnader i beteende mellan användare för denna uppgift. Alla 

användare lyckades lösa uppgiften och alla fem användare hittade länken till 

biblioteksökningen lika lätt och med samma metod. Alla användarna hittade bibliotekets 

sökfunktion genom länken i menyn högst upp på hemsidan. 

 

6.6 Uppgift 5 
I uppgift 5 skulle användarna hitta vilka delkurser som ingår i kursen Företagsekonomi A. 

Bland användarnas beteenden upptäcks något intressant, nämligen hur känslig hemsidans 

sökfunktion är och avsaknaden av felhantering från sökfunktionen vid stavfel. Två av 

användarna stavar nämligen fel när de söker efter kursen. Båda användarna skriver 

”företagsekonomi” istället för ”företagsekonomi a” och glömmer alltså ett a som visar vilken 

nivå kursen företagsekonomi är på. När användarna sökte på ”företagsekonomi” fylldes 

sökresultaten av diverse ekonomikurser med inriktning företagsekonomi. Först på 10:e plats i 

sökresultaten, längst ner på listan, kom ett sökresultat som började på ”företagsekonomi”, 

nämligen Företagsekonomi C. Båda användarna upptäckte dock snabbt problemet och la till 

ett ”a” efter ”företagsekonomi” och fick då upp kursen Företagsekonomi A högst upp på 

listan över sökresultat. Båda användarna som hade problem med sökningen efter kursen var 

existerande användare. 

 

6.7 Uppgift 6 
Den sista uppgiften som gick ut på att ta reda på vad händer på Södertörns högskola under 

januari 2012, berättade inte särskilt mycket. Användarnas beteende vid den denna uppgift 

skilde sig inte från varandra. Alla användare hade inga svårigheter att hitta kalendariumet och 

heller inga svårigheter att navigera sig fram till januari månad och läsa vad som händer då. 

 

6.8 ISO 9241-11 
Innan analysen med Nielsen definition av användbarhet börjar kommer här en analys med den 

internationella standarden av användbarhet (ISO 9241-11, 1998). 
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6.8.1 Ändamålsenlighet 
”Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” är definition för 

ändamålsenlighet och handlar som tidigare nämnt om hur användarna uppnått sina givna mål. 

De givna målen i detta fall är varje uppgift de skulle lösa i observationen. I figur 4 är 

användarnas förmåga att lösa uppgiften samt deras förmåga att lösa uppgiften på första 

försöket (i parentes). 

Uppgift Användare 1 Användare 2 Användare 3 Användare 4 Användare 5 

1 Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja(Ja) 

1.1 Ja (Nej) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Nej) 

2 Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Ja(Ja) 

3 Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja(Ja) 

4 Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja(Ja) 

5 Ja (Nej) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Nej) 

6 Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja (Ja) Ja(Ja) 

Totalt: 100 % (57 %) 100 % (66 %) 100 % (84 %) 100 % (84 %) 100 % (72 %) 
Figur 4 Antal uppgifter lösta & (antal uppgifter lösta på första försök) 

Ett mycket positiv resultat som tabeller visar är att alla uppgifter löste sina mål på varje 

uppgift. Ett annat resultat som tabellen visar är att de existerande användarna (användare 3-5) 

har en större tendens, än de nya användarna (1 & 2)att lösa sina uppgifter på första försök 

med ett snitt på 80 %. De nya användarna har ett snitt på 62 % i jämförelse. 

6.8.2 Effektivitet 
”Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål” är definition av effektivitet. I denna undersökning undersöktes antal 

allvarligare fel. I figur 5 redovisas de olika användarnas felstatistik för varje uppgift. Ett av 

förslagen som Gulliksen & Göransson
21

 föreslår är att effektivitet i konkreta termer är antal 

allvarligare fel. Tyvärr går de inte djupare in på vad ett allvarligt fel är.  

Det som tabellen i figur 5 visar är att uppgift 2 var en uppgift där fyra av fem användare 

gjorde ett fel. Alla de fyra användarna gjorde dessutom samma fel då de inte ändrade 

sökkriteriet innan de gjorde en schemasökning. Felstatistik ger inte något tydligt bild vad 

skiljer sig mellan de två olika användartyperna. Dock skapar denna data en tendens till en 

skillnad då de två nya användarna har lika många fel som de tre existerande användarna, 

nämligen sju fel. Detta ger de nya användarna ett snitt på 3,5 fel och de existerande ett snitt på 

2,3. 

                                                 

 

21
Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 73 
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Figur 5 (Antal fel) 

Ett tidigare uppsatt användbarhetsmål för antal fel har inte bestämts då en förstudie inte 

genomfördes. Dock så är noll fel ett rimligt mål att sätta för antal fel på Södertörns högskolas 

hemsida. Bara om ett mål sätts upp till noll så kan man utveckla Söderstörns högskolas 

hemsida till ett system där användaren ska göra noll fel. Samtidigt är felen som en användare 

kan göra inte särskilt allvarliga. Det allvarligaste felet som användaren kan göra på Södertörns 

högskolas hemsida är stava fel i sökfunktionen eller trycka på fel menyalternativ. Södertörns 

högskolas hemsida är ett system som inte har allvarliga konsekvenser för ett fel, enligt vad 

undersökningen visat. 

 

6.8.3 Tillfredsställelse 
”Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt” (ISO 9241-11, 

1998) är definitionen av tillfredställelse. Användarnas attityder har inte haft en total frånvaro 

av negativa tankar. Dock så var dessa negativa attityder inte särskilt negativa då dessa 

kommentarer handlade t.ex. om att färgen på bakgrunden av hemsidan på vissa ställen gömde 

vissa funktioner eftersom funktionen i fråga hade en liknande färg som enligt användaren var 

svår att urskilja vid första blicken. De flesta attityder och kommentarer handlade om 

sökfunktionens effektivitet och dessa attityder var för det mesta positiva. De enda negativa 

kommentarerna kom från de användarna som stavade fel på sökordet vid enstaka tillfällen. 

 

6.9 Nielsen 

6.9.1 Kriterier 
En repetering av kriterierna för de fem attribut för användbarhet 

Lätt att lära – Hur lång tid det tar samt till vilken grad av skicklighet en ny användare löser en 

given uppgift. 

Effektivt att använda–Hur lång tid det tar för en erfaren användare att lösa en given uppgift. 

Uppgift Användare 1 Användare 2 Användare 3 Användare 4 Användare 5 

1 0 0 0 0 0 

1.1 1 0 0 0 1 

2 2 1 1 2 0 

3 1 1 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 0 1 

6 0 0 0 1 0 

Totalt: 5 2 2 3 2 
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Lätt att komma ihåg–Hur lång tid det tar för en användare att en lösa given upp efter att ha 

varit borta från systemet under en period. Eller utföra ett minnestest på användaren efter att 

användaren har löst en uppgift. 

Få fel–Räkna antal fel användaren under ett försökt att lösa en uppgift. 

Subjektivt tilltalande–Attityder och kommentarer om systemet i fråga från användaren. 

6.9.2 Lätt att lära 

Detta attribut förutsätter att systemet man undersöker är ett svårt system som har en brant 

inlärningskurva, alltså att det tar en viss tid för en användare att lära sig systemet. Detta är inte 

fallet med Södertörns högskolas hemsida då man utvecklar för att ”ge besökarna en enkel och 

tydlig service på webbplatsen” samt ”minska antal onödiga frågor till högskolan (till 

supporten)”. Dessa citat är en del av målen man utvecklade hemsidan mot. Dessa mål och 

undersökningens data säger att Södertörns högskola är ett system som är lätt att lära. 

Vad som kan analyseras för detta attribut, lätt att lära, är att de nya användarna inte visade 

några tecken eller kommenterade att systemet i fråga var svårt att förstå från först mötet. 

 

6.9.3 Effektivt att använda 

Nielsens mening om vad som är effektivitet krockar med metoden som jag använt mig utav, 

tänka-högt metoden. Nielsen menar att man mäter effektiviteten i ett system genom att ta tid 

på hur lång tid det tar för användaren att slutföra en uppgift. Denna uppmätta tid säger 

ingenting om man inte har någon annan tid att jämföra med, ett riktmärke. Men man kan 

jämföra den uppmätta tiden med andra användare för att hitta mönster mellan olika 

användare. 

Problemet med att använda tid i samband med tänka-högt metoden är att tid inte är relevant 

med denna metod då användaren uppenbarligen kommer att ta längre på sig när användaren 

måste berätta om sina tankar istället för att bara agera efter sina tankar. 

Men Nielsen nämner dessutom att effektivitet uppstår när en erfaren användare har kommit 

till en viss kunskapsnivå då användaren är fullärd med andra ord. Detta är något som skulle 

kräva mer tid för observationer som inte var tillgängligt under denna undersökning. 

6.9.4 Lätt att komma ihåg 

Nielsens förslag om att utföra tidstester för hur lång tid det tar för en erfaren användare som 

varit borta från systemet under en viss period att lösa en given uppgift genomfördes ej. Detta 

på grund av två anledningar. Att hitta en erfaren användare som dessutom hade varit borta 

från systemet (hemsidan) under en viss period ansågs vara svårt att hitta. Att dessutom hitta 

en andra erfaren användare som hade varit borta från systemet under en lika lång period 

ansågs ännu svårare. Anledningen till att det ansågs vara svårt att hitta en användare (student) 

som inte hade använt systemet på ett tag är att, enligt min erfarenhet, så använder studenter 

skolans hemsida minst en gång i veckan under en termin. Den andra anledningen är att 
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tidsaspekten av detta attribut krockar med valet av metod. Tänka-högt metoden förespråkar att 

inte använda tid då tiden inte är relevant i en observation då subjektet (användaren) kommer 

att ta längre tid på sig eftersom användaren berättar om sina tankar istället för att agera efter 

tankarna. 

Men vad som kan analyseras om attributet, lätt att komma ihåg, är att de erfarna användarna 

inte hade några större svårigheter att kommer ihåg var de olika funktionerna fanns. Dock så 

hade dessa användare inte varit borta från systemet under en längre period. Men empirin 

visade tendenser på att systemet var lätt att komma ihåg. 

 

6.9.5 Få fel 

Figur 5, som presenteras på sidan 30, visar en tabell med antal fel (en handling som inte 

hjälper användaren att lösa sitt önskade mål) för varje användare på alla uppgifter. Nielsen 

menar att dessa uppmätta antal fel ska jämföras med tidigare uppsatta mål för hur många fel 

som är tillåtna för att vara acceptabelt. 

Som sagt, ett tidigare uppsatt användbarhetsmål för antal fel har inte bestämts då en förstudie 

inte genomfördes. Dock så är noll fel ett rimligt mål att sätta för antal fel på Södertörns 

högskolas hemsida. Det som figur 5 visar är att det finns tendenser, i empirin, att användare 

gör ett visst antal fel när de använder Södertörns högskolas hemsida. 

 

6.9.6 Subjektivt tilltalande 
Efter att varje användare hade genomfört alla uppgifter fick användarna alla en fråga om vad 

de hade för attityd mot systemet de precis använt, precis som Nielsen föreslår
22

. Det 

subjektiva tilltalandet bland användarna var positiv. Majoriteten av kommentarerna och 

attityderna var positiva. De gångerna användarna uttryckte sig negativ eller frågande var när 

användarna själva hade missat information eller felstavat.  

                                                 

 

22
Nielsen, Jakob, Usability engineering, [New ed.], AP Professional, Boston, 1993.s 33 
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7 Slutsatser 

7.1 Hur förhåller sig Södertörns högskolas webbplats till 

Användbarhet? 
Södertörns högskolas hemsida stämde överens med teorierna om användbarhet enligt den 

internationella standarden ISO 9241-11. Ändamålsenligheten visade att alla användarna löste 

sina uppgifter. Effektiviteten gav svaret att användarna gjorde ett antal på uppgiften. 

tillfredsställelsen visade att majoriteten av kommentarerna samt attityderna som användarna 

hade, om Södertörns högskolas hemsida, var positiva. 

Enligt Nielsen är det svårare att ge en indikation åt vilket håll det lutar åt. Lätt att lära 

attributen visade att Södertörns högskolas hemsida är ett enkelt system som inte kräver 

mycket erfarenhet från användarens sida vid första interaktion. Attributen effektivt att 

använda kunde inte bestämmas med tid p.g.a. av att tänka-högt metoden inte föredrar att man 

använder sig av mätning av tid, något som förklarades i analysen. Dessutom kräver en 

fullständig undersökning av attributen att man observerar en användare under en period tills 

att användaren inte lär sig mer, vilket är en obestämd period. 

Men för att ge ett slutgiltigt svar om hemsidans användbarhet, enligt den insamlade empirin, 

måste empirin jämföras med tidigare uppsatta mål. Eftersom ingen förstudie, till denna 

undersökning, genomfördes så finns det inga användbarhetsmål att jämföra med. Därför kan 

empirin från denna undersökning ses som en grund för användbarhetsmål för Södertörns 

högskolas hemsida. 

Eftersom tänka-högt metoden inte föredrar att man använder sig av mätning av tid så finns det 

bättre metoder. Anledningen är att många av de attribut av användbarhet definieras av tiden 

som det tar att lösa uppgiften. Dock så tror jag inte att resultatet sett annorlunda ut med en 

annan definition av användbarhet. T.ex. Schneidermans
23

 definition som också bygger en del 

på att mäta tid. Om en annan metod, t.ex. enkät eller intervju hade genomförts, i denna 

undersökning, istället för observation hade resultatet antagligen sett annorlunda ut. Då enkäter 

mäter attityder
24

 hos informanten och intervjuer uppfattningen eller upplevelsen
25

. 

Om det hade varit en större uppsats hade man kunnat genomföra en kortare förstudie och 

genom den få data som skulle kunna vara användbarhetsmålen som saknades i denna 

undersökning. 

  

                                                 

 

23
 Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare 

och användbarhet, Studentlitteratur, Lund, 2002. s 67 
24

 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1994. s 60 
25

 Lantz, Annika, Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun, Studentlitteratur, Lund, 1993. s 14 



 

35 

 

8 Fortsatt forskning 
Jag inbjuder framtida undersökningar att använda empirin och analysen i denna undersökning 

som grund som i vidare undersökning av användbarhet på Södertörns högskolas hemsida. En 

rekommendation är att empirin i denna undersökning används som grund till 

användbarhetsmål för hemsidan. För att ta ett exempel så kunde antal fel som kommit fram i 

den här studien ses som den nuvarande nivån samt lägsta acceptabla nivå bestämmas i 

förhållande till empirin i den här undersökningen. 

Det kom fram indikationer i denna undersökning att användare som har erfarenhet av att 

studera på högskola/universitet lättare hittade ord som har koppling till studier och högskolan 

än användare som inte studerat på högskolan tidigare. Det handlade om ord som t.ex. 

kursplan.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Effektmål 
1. Öka söktrycket till Södertörns högskola 

 Locka nya studenter till högskolan 

 Skapa intresse för våra utbildningar 

 Få studenter att genomföra sin ansökan 

2. Skapa intresse kring forskare, forskning och forskningsgrupper 

 Levandegöra och personifiera forskningen 

 Öka kännedomen om Södertörns högskolas forskning 

 Visa på den samverkande forskaren och det forskande lärosätet som aktör i 

samhället 

3. Stärka Södertörns högskolas varumärke 

 Stärka bilden av en öppen högskola 

 Synliggöra högskolan som en aktör i samhället 

 Visa på mångvetenskap, mångkultur och att högskolan medverkar till 

medborgerlig bildning 

 Stödja känslan av samtidighet och modernitet 

 Positionera sig mot 

o Andra högskolor och universitet 

o KY-utbildningar och andra icke akademiska utbildningar 

 Bekräfta studenten i att de har gjort ett bra val av högskola 

 Attrahera forskare och övrig personal till Södertörns högskola 

4. Ge besökarna enkel och tydlig service på webbplatsen 

 Minska antalet ”onödiga” frågor till högskolan 

5. Skapa intresse hos högskolans internationella målgrupper 

 Öka kännedomen om Södertörns högskola 

 Positionera Södertörns högskola 

10.2 Bilaga 2: Personas 
Följande personas har tagits fram under skolans utveckling av den nuvarande hemsidan. 
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