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Abstract 
This report presents the redesign of the online-based non-governmental organization Equalisters’ 

(Rättviseförmedlingen in Swedish) website. It aims to achieve an understanding of how you take into 

account the user and other stakeholders and their interests when developing a website. The focus was 

on redesigning an existing website and prioritize the different stakeholders’ needs. A survey aimed at 

finding the user’s reason for visiting the website, meetings with the client and a theoretical 

framework was used as basis for the specification of the requirements. The solution included 

simplified navigation and a content slider, to enable more content to be displayed on the start page. 

Two new functions were also implemented to generate new income to the organization.  

 
Keywords: usability, acceptability, web development, interaction design 

 
 
Sammanfattning 
Denna rapport redogör för genomförandet av mitt examensarbete på den ideella organisationen 

Rättviseförmedlingen. Arbetet har syftat till att förändra interaktionsdesignen på webbsidan för att 

anpassa inför användaren och andra intressenters behov. Projektet utgick från en befintlig webbsida 

och innebar en prioritering av olika intressenters behov och en avvägning kring vilka nya funktioner 

som skulle utvecklas. Med hjälp av en undersökning av användarens syfte med att besöka 

webbsidan, beställarsamtal och en teoretisk bakgrund togs en kravspecifikation fram. Lösningen som 

presenterades innebar en förenkling av navigationen och möjlighet att visa upp mer av 

Rättviseförmedlingens verksamhet på startsidan. Dessutom implementerade jag två nya funktioner 

som möjliggör en ny typ försörjning av verksamheten.  

 

Nyckelord: användbarhet, acceptans, webbutveckling, interaktionsdesign 
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1. Inledning 
Ett område som blir allt viktigare inom människa-dator-interaktion är användbarhet. En digital 

artefakt som inte tillfredsställer användarens behov blir snabbt övergiven av sina användare och 

tålamodet hos en användare tryter snabbt. Om din artefakt, din webbsida, ditt it-system inte är 

användbar/t kommer du heller inte få några användare, om alternativ finns. 

Enligt ISO-standard (9241-11, 1998) definieras användbarhet som: 

 

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” 

 

Nielsen (2010) definierar ett användbart system som ett som innehar följande dimensioner: 

learnability, efficiency, memorability, error tolerance and prevention, samt satisfaction. Vidare 

menar Nielsen (2010) att dimensionerna har olika betydelse beroende på vilket som är systemets 

målgrupp och tänkta användare samt i vilken kontext systemet används. Olika användare har olika 

mål och syften. Samtidigt är det inte alltid bara användarens behov som måste tillfredsställas. 

Nielsen (2010) presenterar därför begreppet systemacceptans; systemet ska accepteras av olika 

intressenter, inte bara användaren.  

Denna rapport kommer att behandla examensarbete som utfördes på Rättviseförmedlingen 

vårterminen 2013. Examensarbetet har gått ut på att förändra interaktionsdesignen på webbsidan 

http://www.rattviseformedlingen.se. Jag kommer i rapporten redogöra för hur arbetet fortlöpte samt 

diskutera och motivera val som gjordes. Detta görs utifrån teorier om användbarhet samt 

systemacceptans. 

Det finns alltså många intressenter att ta hänsyn till vid webbdesign. Organisationen 

Rättviseförmedlingen står inför olika utmaningar när det kommer till att implementera IT i sin 

dagliga verksamhet. Det som var rätt lösningar vid utveckling kanske inte är det två år senare. En 

organisation växer och förändras och deras digitala närvaro måste följa med. I och med att 

verksamheten förändras finns inte plats i befintlig funktionalitet. Hur anpassar en organisation både 

inför nuvarande användning och framtida förändringar? Hur anpassar man inför användare, 

målgrupp och intressenter?  

 

1.1. Syfte och mål 
Examensarbetets mål är att anpassa sidan efter dess användare och intressenter. Målet är också att 

göra förändringar som Rättviseförmedlingen behöver och blir nöjda med. Examensarbetet går alltså 

ut på att anpassa Rättviseförmedlingens webbsida för olika användare och intressenter, samt att göra 



 7 (45) 

webbsidan mer framtidskompatibel. Detta dels för att den viktigaste användaren ska kunna förstå hur 

de kan använda sig av Rättviseförmedlingens tjänster och dels för att det ska finnas utrymme för 

Rättviseförmedlingens eventuella utökade verksamhet att synas på webbsidan. Syftet med 

förändringen av webbsidan är få in mer finansiering genom att supporters och samarbetspartners 

synliggörs, och att fler blir benägna att stötta Rättviseförmedlingen. Syftet är också att minska 

arbetsbördan genom att användaren får sitt behov tillfredsställt utan att behöva kontakta 

Rättviseförmedlingen. Dessutom kanske fler tar kontakt för att de förstår vad Rättviseförmedlingen 

är och vad Rättviseförmedlingen tillhandahåller för tjänster.  

 

Frågeställningen lyder: 

Hur utvecklar man en webbsida som ska tillgodose många olika typer av användare och 

intressenters behov?  

 

Målet med examensarbetet är alltså att kartlägga vem som använder Rättviseförmedlingens 

webbsida, väga användarens behov mot andra intressenter och göra om webbsidan utifrån deras 

behov. 

1.1.1. Avgränsningar 

Webbsidan var vid påbörjandet av examensarbetet inte responsiv. Att göra sidan responsiv ligger 

utanför denna uppsats avgränsning. Examensarbetet kommer utnyttja den befintliga grafiska formen, 

alltså ingår ingen förändring av den grafiska formen. Däremot har jag under examensarbetet utnyttjat 

den befintliga grafiska formen för att ta fram nya grafiska element, exempelvis dropdown-menyer.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Organisationen Rättviseförmedlingen  
Rättviseförmedlingen är en ideell organisation, startad 2010 av Lina Thomsgård, som arbetar för att 

lyfta upp kompetens som har kommit i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om kön, 

ursprung och fysiska förutsättningar. Rättviseförmedlingen hjälper projekt, organisationer och 

medier genom att efterlysa kompetens i underrepresenterade grupper via Facebook och sedan 

sammanställa kompetensen i sökbara listor på deras webbsida. Den främsta aktiviteten sker alltså på 

Facebook, men organisationen finns även på Twitter och Instagram. Efterlysningar på Facebook är 

kostnadsfria. Detta är för att Rättviseförmedlingen vill att alla ska kunna anlita dem, även till 

exempel ideella organisationer eller frilansjournalister. Mångfald och jämställdhet ska inte bli en 

kostnadsfråga, menar Rättviseförmedlingen, utan alla som vill förbättra sin representation ska kunna 
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få hjälp av organisationens nätverk. Rättviseförmedlingen finansierar sin verksamhet genom att 

föreläsa samt genom olika bidrag och projektstöd. På kontoret finns två deltidsanställda som sköter 

det praktiska arbetet, modererar sociala medier och skriver statusuppdateringar, organiserar 

volontärer samt håller föreläsningar. Rättviseförmedlingens främsta verksamhet är den som sker på 

Facebook och i skrivande stund har facebooksidan över 40 000 följare. Equalisters är det engelska 

namnet på Rättviseförmedlingen och används vid kommunikation i utlandet. 

2.1.1. Huvudverksamhet 

Rättviseförmedlingen gör två olika sorters efterlysningar: dels proaktiva när organisationen upptäckt 

en skevhet inom något område, dels efterlysningar på uppdrag från personer och företag som vill ha 

hjälp. I det senare fallet, som också är det vanligaste, kan det handla om att Rättviseförmedlingen får 

ett mejl från någon som vill ha hjälp (se bild 1). Rättviseförmedlingen diskuterar då efterlysningen 

med efterlysaren, ställer följdfrågor och undersöker om det verkligen finns en skevhet eller om det 

bara handlar om att personen i fråga inte har gjort tillräckligt omfattande efterforskning.  

 

 
Bild 1 Exempel på förfrågan om efterlysning 

 

Om det visar sig att det finns en skevhet skriver Rättviseförmedlingen ett förslag på en 

facebookstatus som diskuteras med efterlysaren. Rättviseförmedlingen är mycket mån om sin 

framtoning och därför diskuteras och granskas statusuppdateringar noggrant innan de publiceras (se 

exempel på statusuppdatering i bild 2).  
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Bild 2 En autentisk efterlysning 

 

Efter att efterlysningen gjorts sammanställer volontärer listan och för över den till webbsidan (se bild 

3). Där är den taggad med etiketter för att vara sökbar, så att andra personer som är ute efter liknande 

kompetens ska kunna hitta och använda sig av listan. För närvarande finns det sex volontärer som 

arbetar med att föra över listorna från Facebook till webbsidan. En person har ansvar för listorna som 

görs under en vecka och under en vecka görs i snitt sju efterlysningar. Alltså har volontärerna ansvar 

för cirka sju listor var sjätte vecka. Målet är att alla listorna ska finnas på webbsidan två veckor efter 

att efterlysningen har gjorts.  

 

 
Bild 3 Del av den färdiga listan 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Definition av användbarhet 
Som nämnt i inledningen definierar Nielsen (2010) användbarhet som fem egenskaper som systemet 

måste inneha: learnability, efficiency, memorability, error tolerance and prevention, samt 

satisfaction. Learnability syftar till att systemet måste vara enkelt att lära för att användaren snabbt 

ska komma igång att använda systemet. Efficiency innebär att systemet bör vara effektivt så att när 

användaren lärt sig systemet kan uppnå hög produktivitet. Systemet bör vara memorable så att 

användare kan återkomma till systemet efter att ha varit borta från det under en period, utan att 

behöva lära sig det på nytt. Systemet bör inneha minimalt med errors så att användaren gör få fel och 

det ska gå att återhämta sig från dem som förekommer. Satisfaction: användaren ska känna 

tillfredsställelse av att använda systemet.  

 

3.2. Praktisk och social acceptans  
Nielsen (2010, sid 3-22) menar att användbarhet är ett begrepp som inbegrips i det större 

systemacceptans (system acceptance). Medan användbarhet syftar till själva användningen av ett 

system, syftar systemacceptans till att även andra intressenter ska bli tillfredsställda. Det kan till 

exempel handla om användarens klienter eller chefer. Det kan också handla om att ett system 

fungerar så som det är tänkt, men att användaren inte ställer upp och accepterar premisserna som 

systemet är skapat utefter. Nielsen (2010) tar som exempel ett system som är utformat för att avslöja 

bidragsfuskande. Rent objektivt kanske systemet är lättanvänt och når upp till sitt mål: att stoppa 

bidragsfuskare. Men det kan vara så att vissa användare upplever systemet som stötande och 

integritetskränkande: systemet är inte socialt accepterat. Ett system kan alltså nå det uppsatta målet, 

men ändå ha missnöjda användare. Praktisk acceptans inbegriper andra aspekter, till exempel 

kostnad, nytta, pålitlighet samt också användbarhet. Acceptansen av ett system är en kombination av 

praktisk och social acceptans. 

Benyon (2010, sid 88-89) tar upp begreppet acceptability. Benyon (2010) menar att det finns fem 

olika aspekter som avgör om ett system blir accepterat av användaren: politiska, 

bekvämlighetsaspekter, kulturella och sociala vanor, användbarhet samt ekonomiska aspekter. 

Politiska aspekter handlar om att användaren måste acceptera och lita på systemet, att användaren 

inte upplever systemet som ett hot. Bekvämlighet syftar till att tekniken utan ansträngning ska passa 

in i situationen. Användaren ska inte behöva anstränga sig för att använda systemet. Kulturella och 

sociala vanor handlar om hur människor vill leva, och vad som anses accepterat beteende. Ett system 

måste anpassas efter normer för hur man beter sig i en social värld. Användbarhet handlar om mer än 
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effektivitet och att nå uppsatta mål. Ett system måste vara användbart i den kontext som systemet är 

tänkt att användas i. Ekonomiska aspekter syftar till priset på systemet samt om systemet är prisvärt.  

  

3.3. Systemkrav 
Robertson & Robertson (1999) menar att krav kan definieras som ”something the product must do or 

a quality that the product must have”. För att kunna definiera krav måste det finnas en kunskap kring 

aktiviteter och användning av ett system. Det finns två olika sorters krav: funktionella och icke-

funktionella. Funktionella handlar om vad systemet måste kunna göra. Icke-funktionella krav är 

kvaliteter som systemet måste inneha. Den senare kan täcka många olika aspekter, från 

användbarhet, möjlighet att underhålla, säkerhet, kulturell acceptans till laglighet (Benyon 2010, sid 

147-150). Även Wiktorin (2003, sid 111-126) menar att krav delas in i dessa kategorier. Wiktorin 

(2003) menar att de icke-funktionella kraven i högre grad är fasta genom en utvecklingsprocess, men 

att de funktionella kraven kan komma att förändras under processens gång. De icke-funktionella 

kraven är också oftast enklare att förändra.  

Wiktorin (2003) menar att följande definition gäller för formulerade krav:  

”Ett krav skall vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad det är uppfyllt i den 

slutgiltiga produkten.” 

 

Ett krav kommer till utifrån ett behov eller flera behov som en intressent har. Detta behov behöver 

bli tillfredsställt i systemet och blir därmed ett krav. Wiktorin (2003) menar att en 

kravhanteringsprocess bör inneha följande steg: 

• Insamling 

• Dokumentation 

• Prioritering 

• Verifiering och validering 

• Förvaltning 

Insamlingen bör ske i början av utvecklingsprocessen. Kraven måste dokumenteras tydligt i en 

kravspecifikation så att de blir klara och begripliga och för att man i slutet av processen ska kunna se 

hur väl de blivit uppfyllda. Kravspecifikationen är ett underlag för avtal mellan beställare och 

leverantör och styr utvecklingsprocessen. Under utvecklingsprocessen kan man komma att behöva 

kompromissa mellan olika krav. Därför bör man under insamling av krav även prioritera dem. 

Wiktorin (2003) delar in krav i tre olika nivåer: skallkrav, börkrav och kompletteringskrav. Skallkrav 

är krav som är absolut nödvändiga och krav som inte går att kompromissa bort. Börkrav är krav som 

går att klara sig utan, men det kan leda till lägre effektivitet. Kompletteringskrav är krav som 

systemet klarar sig utan. Kraven behöver verifieras och valideras. Verifiering innebär en kontroll om 
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systemet gör saker på rätt sätt, medan validering behandlar om systemet gör rätt saker. Krav är inte 

statiska utan kan komma att förändras under processens gång. Därför måste det finnas föreskrifter 

om hur förvaltningen av kraven ska se ut, hur ändringar ska ske och så vidare.  

 

3.4. Designtekniker 
En navigationskarta visar hur användaren rör sig genom en webbsida eller en applikation. Målet är 

att visa hur användaren upplever en webbsida. Det är en teknik för att visualisera design och kunna 

diskutera kring fördelar och nackdelar med designen, och ett sätt att få ner abstrakta tankar och idéer 

i en mer konkret form (Benyon 2010, 178-184). 

En wireframe är ett slags skiss eller planritning av en webbsida som visar var information ska 

placeras och hur interaktion ska ske. Den innehåller därför ingen grafisk design. En wireframe är ett 

slags prototyp (Benyon 2010, sid 286-287). Lim et al (2008) menar att prototyper bland annat 

används för att reflektera och utvärdera olika designidéer och hitta dess styrkor och svagheter. En 

prototyp ska vara så ofullständig som möjligt, utan att själva designidén går förlorad eller blir 

förvriden. Detta kallar Lim et al (2008) den ekonomiska principen.  

 

3.5. Programmerings- och markeringsspråk 
Under examensarbetet har jag kodat i php, med Wordpress som grund, Less Css och Javascript.  

Wordpress är det mest använda publiceringssystemet på internet (W3 Techs 2013). Wordpress 

började som ett bloggsystem, men har utvecklats till ett fullt publiceringssystem. Wordpress är byggt 

på öppen källkod och är gratis att använda. I Wordpress finns möjlighet till att bygga på befintlig 

funktionalitet genom plugins, eller egen programmering (Wordpress 2013).  

Less Css (2013) är ett dynamiskt stilmallsspråk skapat av Alexis Sellier och numera förvaltat av 

the Less core team. Det är ett sätt att förenkla skrivandet av css, samt göra css mer dynamiskt. Du 

kan med Less Css definiera variabler, nästla selektorer, använda operatorer, skriva funktioner samt 

importera egenskaper från en klass in i en annan klass (mixins). Less-filen kompileras till en giltig 

css-fil som kan läsas av webbläsaren.  

Javascript är ett objektorienterat skriptspråk som används på webbsidor. Javascriptet bäddas in i 

html-sidor och exekveras i webbläsaren. Javascript används för exempelvis animering (Webopedia 

2013).  
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4. Genomförande 

4.1. Planering 
Vid projektets start tog jag fram en tidsplan. Den fick jag sedan revidera under projektets gång. Detta 

eftersom enkäten var tvungen att ligga ute längre än planerat för att generera tillräckligt med svar. 

Därför försköts programmeringsfasen något. Den slutliga planeringen finns att beskåda i bilaga 1.  

Genomförandet inleddes med beställarmöten med anställda på Rättviseförmedlingen för att 

införskaffa information om verksamheten samt få en uppfattning om vilka behov verksamheten har. 

Sedan analyserade jag den ursprungliga webbsidan. Jag analyserade även vilka potentiella användare 

och intressenter verksamheten har. Utifrån beställarmöten och analyserna utformade jag en enkät. 

Med utgångspunkt ur enkätsvaren, användar- och intressantanalysen samt den teoretiska bakgrunden 

tog jag fram förslag till förändringar, som jag sedan med hjälp av en förberedd presentation, pitchade 

för Rättviseförmedlingen. Förslagen antogs med vissa modifieringar och sammanställdes i en 

kravspecifikation (se bilaga 5), och därefter inleddes programmerarfasen. Under arbetets gång har 

jag löpande skrivit på rapporten.  

 

4.2. Analys av ursprunglig webbsida 
Utgångspunkten i examensarbetet har varit en webbsida skapad pro bono av webbyrån Wild Horse 

Creative (http://wildhorse.se/). Rättviseförmedlingens allra första webbsida var en tumblr-blogg och 

för att användaren skulle känna igen sig på webbsidan var webbyråns uppdrag att skapa en sida med 

liknande känsla och funktioner, enligt Sofia Embrén, VD på Rättviseförmedlingen. Därför publiceras 

listorna i bloggformat, med datum och etiketter. Det finns förutom listorna även två andra flöden på 

sidan: ett bloggflöde, som fungerar likt en regelrätt blogg och ett projektflöde, som behandlar 

specifika projekt. Alla dessa tre flöden publiceras på startsidan, det senaste inlägget i fulltext (se bild 

4). 
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Bild 4 Startsidan på den ursprungliga webbsidan: Till vänster hela sida, till höger översta delen av sidan samt 
footern utklippt 
 

Webbsidan är uppbyggd med logotyp och ingress till verksamheten högst upp, en horisontell 

huvudmeny samt ett område med innehåll som följer ett trespaltsystem. Högra delen av sidan täcker 

två spalter och det är den högra sidan som främst ändras på olika undersidor. Vänsterspalten är en 

spalt bred och visar innehåll som återkommer på flera sidor. Vänsterspalten är lätt för 

webbredaktören att modifiera genom att lägga till olika widgets. Längst ner finns en footer med 

kontaktinformation och dylikt (se bild 4). Jag menar att webbsidan följer vanliga webbkonventioner.  

Eftersom det inte går att lägga till fler länkar i huvudmenyn används vänsterspalten till länkning 

till nya undersidor (se bild 5). Webbsidan har sju länkar i huvudmenyn. Nio undersidor får inte plats 

i huvudmenyn och länkas till på andra sätt, främst genom widgets i vänsterspalten. För press 
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återkommer på två ställen i vänsterspalten på två sidor. Eftersom det finns tre olika bloggflöden finns 

det tre olika Arkiv. De tre knapparna i grått till höger i navigationskartan är de som återkommer på 

alla sidor på sajten. De hamnar dock på olika platser i höjdled i vänsterspalt beroende på vad som 

finns i övrigt i vänsterspalt. På webbsidan finns även en engelsk del. Användaren leds in på domänen 

equalisters.org men hela sajten blir inte på engelska, utan huvudmeny, footer och vänsterspalt är 

samma som på andra sidor. Equalisters består av en huvudsida, samt länkar till tre undersidor som 

beskriver verksamheten. Equalisters förstasida når man genom en länk i vänsterspalten, placerad på 

olika nivåer i höjdled beroende på vad för övrigt innehåll som finns i vänsterspalten.  

 

 
Bild 5 Navigeringskarta föreställande navigationen på den ursprungliga webbsidan 
 

Webbsidan använder Wordpress som publiceringssystem. Google analytics visar att de flesta 

besökarna mellan 13 april och 13 maj hade en skärmupplösning på 1280x800 pixlar (21 %) . 

4.2.1. Uppdrag 

Rättviseförmedlingens ansvariga har varit nöjd med webbsidan, men har efter ett och ett halvt år 

märkt att bloggformatet kan vara begränsande, och kanske också förvirrande för användaren. Därför 

önskades en redesign av interaktionen på webbsidan. En negativ aspekt som ansvariga på 

Rättviseförmedlingen nämnde var att senaste inlägget publicerades i fulltext. Ifall det senaste 

inlägget var en välfylld lista var användaren tvungen scrolla neråt en lång bit för att nå annat 

innehåll.  

Representanter för Rättviseförmedlingen ville även implementera en ny funktion som går ut på att 

företag sponsrar listor, och då bland annat får sin logotyp publicerad tillsammans med listan. Detta 

koncept kallas för ”Adoptera en lista”. 

Rättviseförmedlingens verksamhet är svår att förklara på begränsat utrymme och med begränsad 

uppmärksamhet från användaren. Ett av missförstånden bland de som hör av sig till 
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Rättviseförmedlingen är att organisationen sysslar med rekrytering (Rättviseförmedlingen har ingen 

makt över vem som tillsätts till olika uppdrag, de hjälper bara till att hitta alternativ och utöka 

kontaktlistor) och mycket tid går åt att tacka nej till mejlförfrågningar. Det finns ingen specifik 

undersökning kring vem som besöker Rättviseförmedlingens webbsida och vad hens syfte med 

besöket är och om användaren får svar på sina frågor under besöket. En användaranpassad webbsida 

där användaren omedelbart får sina frågor besvarade skulle minska arbetsbördan för de anställda och 

samtidigt tillfredställa användaren. 

 

4.3. Användar- och intressentanalys 
Rättviseförmedlingen som organisation har olika typer av användare och intressenter: den som följer 

verksamheten på Facebook och bidrar med tips, den som vill anlita Rättviseförmedlingen för att göra 

efterlysningar eller den som vill samarbeta på andra sätt. Nedan följer en definition av olika 

användare och intressenter som jag har valt att urskilja. Samma person kan naturligtvis falla in under 

fler grupper. Det viktiga är inte den enskilde personen, utan de olika grupperna och deras behov.  

4.3.1. Följare 

En följare är en användare som följer Rättviseförmedlingen på Facebook (eller Twitter och 

Instagram). Den kan till exempel tipsa om kompetens, eller gilla och dela saker, men behöver inte 

nödvändigtvis göra det. Följaren har sällan ett direkt behov av att surfa in på webbsidan. 

4.3.2. Efterlysare 

Efterlysare är en person som i tjänst vänder sig till Rättviseförmedlingen i syfte att göra en 

efterlysning.  

4.3.3. Kund 

Rättviseförmedlingen gör inte bara efterlysningar. Kund är ett vidare begrepp som även innefattar 

efterlysare till exempel. En kund är intresserad av att anlita Rättviseförmedlingen på något sätt, till 

exempel genom föreläsningar eller för att hitta redan efterlyst kompetens. Kunden har större behov 

av att använda sig av webbsidan för att söka genom listor, hitta uppgifter om kompetens eller kanske 

bara för att förstå hur Rättviseförmedlingen fungerar.  

4.3.4. Supporters och samarbetspartners 

En viktig grupp att ta hänsyn till under examensarbetet är eventuella supporters och 

samarbetspartners som bidrar med pengar till Rättviseförmedlingens verksamhet. Gruppen har inte 
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behov av att använda webbsidan, utan snarare behovet att deras samarbete blir synligt. Denna grupp 

är alltså en intressent.  

4.3.5. Webbredaktör 

Det finns en fjärde användare vars behov måste tillfredsställas under arbetets gång. Det handlar om 

personen eller personerna som sköter uppdateringen av webbsidan. Denna person har behov av att på 

ett enkelt sätt kunna hantera webbsidan. Denna användare har normala datorkunskaper och är alltså 

inte en expertanvändare. Jag kommer hädanefter i uppsatsen referera till den som sköter 

uppdateringen av Rättviseförmedlingens webbsida som webbredaktör.  

 

4.4. Deltagande observation 
Jag inledde min tid på Rättviseförmedlingen som praktikant och övergick sedan till att göra mitt 

examensarbete. Genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på organisationen har jag fått möjlighet 

att se behov som jag annars kanske inte skulle urskiljt. Man kan säga att jag har gjort en form av 

deltagande observation, där målet har varit att se arbetssätt och identifiera problem som kan vara 

svåra att upptäcka eller sätta ord på för personer inom själva organisationen (Bell, sid 189-190).  

Själva projektarbetet inleddes genom att ha ett beställningsmöte. Representanter för 

Rättviseförmedlingen berättade om vad de hade för behov och tankar kring omutvecklingen. Jag har 

under projektets gång haft möjlighet att löpande stämma av tankar och idéer. 

 

4.5. Enkätundersökning  
Syftet med enkätundersökning var att ta reda på vad användaren hade för avsikt med besöket på 

webbsidan samt om användaren fann informationen hen sökte. 

Rättviseförmedlingens webbsida hade mellan 2 mars och 1 april (31 dagar) ett snitt på 221 unika 

besökare per dag, med en högsta notering på 855 unika besökare och en lägsta notering på 69 unika 

besökare. Målet med enkäten var att nå minst 40 personer. Detta för att få ett tillräckligt statistiskt 

underlag men också en hanterbar mängd svar (Bell 2006, sid 147-149). 

När jag utformade användarenkäten utgick jag från en enkätmall från undersökningsföretaget 

Monkey Survey (2013) (se bilaga 2) kring webbundersökningar. Jag modifierade befintliga 

formuleringar samt lade till frågor efter mitt eget syfte (se bilaga 3).  

Första frågan handlar om huruvida användaren har besökt sidan tidigare. Andel nya besökare går 

att se i Google Analytics; anledningen till varför frågan finns med även i enkäten är för att se om 

enkätsvaren speglar den verkliga andelen nya och återkommande besökare. Är det återkommande 
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eller nya besökare som främst fyller i enkäten, eller är det samma fördelning som på webbsidan i 

stort?  

På frågan ”Vad är anledningen till ditt besök på webbplatsen?” valde jag att ha ett fritextfält. 

Svarsanalyserandet blir något svårare med fritextfält, men genom fritextfält minimeras 

påverkansrisken på användarens svar som skulle kunna uppstå genom svarsalternativ som leder 

användaren i en tankebana (Bell 2006, sid 138). Eftersom målet med enkäten var att få in minst 40 

svar bedömde jag att det var ett realistiskt antal svarsalternativ att gå igenom. 

Enkäten publicerades inledningsvis i vänsterspalt på alla sidor länkade i huvudmenyn. Efter cirka 

två veckor hade fjorton svar inkommit. Därför bestämdes det att enkäten skulle länkas till genom ett 

popover-fönster1 vid första besöket på webbsidan, för att användaren garanterat inte skulle missa 

den. Popover-fönster kan uppfattas som påträngande och störande, men eftersom det handlade om en 

begränsad tidsperiod valde jag att använda det förfarandet. Den bästa lösningen vore att använda sig 

av popup-fönster som initieras efter att användaren surfat runt på sidan ett tag eller vid nedstängning 

av fönstret. Dock fanns det inte tid att utforma en sådan lösning. 

Ett sätt att få in fler svar vore att posta en länk till enkätundersökningen med uppmaning på 

facebooksidan och/eller twitterkontot. Men risken med detta är att svaren då speglar människor som 

normalt sett inte skulle besökt webbsidan. Mitt antagande är att följarna i mindre utsträckning har 

behov av webbsidan och därför ej besöker den. Därför ville jag inte riskera skevhet genom att svaren 

ej speglar den normala användaren. Under tiden som enkäten låg ute på webbsidan publicerades 

länkar från facebooksidan till bloggen på webbsidan, som en del av den ordinarie verksamheten. 

Därför kan trafiken i större utsträckning än tidigare ha kommit från Facebook ändå, även om en 

direkt uppmaning att fylla i enkäten aldrig gjordes.  

Under tiden som enkäten låg ute var besökarantalet förhållandevis lågt. Trots detta fick enkäten 

tillräcklig mängd respondenter. Efter att tillfredsställande många svar inkommit stängdes enkäten. 

Analysen fokuserade främst på fritextfrågorna, då det är dem som är mest infogivande, men också 

mest krävande att analysera (Bell 2006, sid 138). Vid fritextanalysen gick jag igenom svaren för att 

hitta gemensamma nämnare och plockade därefter ut kategorier under vilka jag sorterade svaren.  

4.5.1. Kritik 

Enkäten lades inledningsvis upp som en vanlig länk i vänsterspalt på webbsidan. Den genererade då 

få svar och därför lades enkäten in som ett popover-fönster vid första besöket på sidan. Efter ett 

besök exkluderades ip-adressen, så att popover-fönstret aldrig dök upp igen. Den fanns dock kvar i 

vänsterspalt under hela perioden som enkäten var öppen. Eftersom enkäten dök upp direkt fanns det 

inte möjlighet för nya besökare att utvärdera sidan innan de fick svara på enkäten. Det kan ha gjort 

                                                
1 Popoverfönster är innehåll som lägger sig över befintligt fönster utan att öppna ett nytt. Därför blockeras 
popover-fönster inte av adblockers (Wisegeek 2013). 
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att vissa fann det svårt att svara på enkätfrågorna. Jag sökte efter lösningar med fördröjd popover 

eller popover vid sidlämning, men hittade ingen tillfredsställande lösning. Jag skulle ha kunnat få in 

mer data om jag funnit en bättre teknisk lösning. 

Något som kunde bidra med insikt är att intervjua personer ur gruppen kunder. Jag har i mitt 

examensarbete utgått från vad ansvariga på Rättviseförmedlingen berättat om sina kunder, men det 

kan hända att jag genom det har missat behov och synpunkter. 

 

4.6. Resultatet av enkätundersökningen 
Enkäten låg ute i cirka två och en halv vecka och genererade 51 svar. De flesta var positivt inställda 

till webbsidan och höll med i påståenden om att sidan uppfattas som professionell och informativ 

samt att den är lätt att navigera. Nedan följer en genomgång av frågorna. Fullständiga svar finns att 

beskåda i bilaga 4. 

4.6.1. Första besöket 

57 % uppgav att det var första gången de besökte webbsidan. Det är något lägre procentsiffra än vad 

Google analytics visar: 67,7 % av sajtens besökare var nya mellan 2 mars och 1 april. Anledningen 

till att det är något färre nya besökare som fyllt i enkäten kan vara att eftersom enkäten under större 

delen av tiden låg ute som popover-fönster; nya besökare kanske trodde att det skulle bli svårt att 

fylla i enkäten. Men differensen från verkligheten är ändå inte så stor att det inte går att dra några 

slutsatser i det hänseendet utifrån enkäten.  

4.6.2. Besöksanledning 

På sidan två fanns en fritextfråga som handlade om respondentens anledning till besöket. 98 % (50 

av 51) valde att svara på fritextfrågan. Utifrån svaren urskiljde jag sju huvudkategorier med 

anledningar till besök. Vissa svar kan flyta in i olika kategorier eller handla om tolkningsfråga. Men 

det går ändå att urskilja en generell trend.  

 

Länkning       20 

Nyfikenhet       9 

Utnyttja listor      8 

Övrigt        4 

Inspiration       5 

Googlesökning      2 

Missförstånd av verksamheten   2 

 



 20 (45) 

De flesta respondenterna kommer till webbsidan via länkning. I de allra flesta fallen handlade det om 

länkning direkt från Rättviseförmedlingens facebooksida, annars var det via Twitter och Instagram, 

eller ett fall från en annan webbsida. Under tiden som enkäten låg ute publicerades en länk på 

Facebook till ett blogginlägg på webbsidan, därför kan det eventuellt vara onormalt hög trafik 

genererad från Facebook. Enligt Google analytics kom 16,7 % av besöken som direkttrafik från 

Facebook mellan 9 mars och 8 april. De allra flesta respondenterna verkar ha någon form av 

förförståelse för Rättviseförmedlingen, eller har hört namnet åtminstone. Många nämner nyfikenhet 

på verksamheten som anledning till besöket, till exempel efter föreläsning med Lina Thomsgård. 

Även inspiration är en anledning till besök, och även då handlar det om personer som har hört talas 

om Rättviseförmedlingen innan. 16 % av respondenterna nämner på något sätt listorna som 

anledning till besöket. Två respondenter har använt Google för att ta sig till sidan. Den ena träffen 

var missvisande, medan den andra uppgav att träffen var relevant. Två respondenter verkar ha 

missförstått vad verksamheten går ut på och trott att det handlar om juridik på något sätt. I kategorin 

övrigt finns bland annat att söka prisuppgift på Rättviseväskan, att personen fann sitt namn på en 

lista eller att respondenten sökte allmän information om förbättrat jämställdhetsarbete. 

Jag urskiljer två grupper som de viktigaste: de nyfikna och de som utnyttjar listorna. Alla som 

besökte sidan via länkning kan sägas falla in under kategorin nyfiken, eftersom ett visst mått av 

nyfikenhet antagligen drev dem till att besöka webbsidan. De är alltså de största grupperna och också 

viktiga för Rättviseförmedlingen. Det är de nyfikna och listanvändare (kunderna) som antagligen 

kommer sprida budskapet om Rättviseförmedlingen vidare, om de får sina behov tillgodosedda på 

webbsidan.  

En grupp lyser med sin frånvaro: ingen av respondenterna uppgav att de var intresserade av 

föreläsningar på något sätt. Eftersom Rättviseförmedlingen vill sälja fler föreläsningar för att bidra 

till försörjningen av verksamheten är detta en viktig grupp. En anledning till att ingen uppgav detta 

som skäl kan vara att Rättviseförmedlingen nyligen börjat marknadsföra sina föreläsningar. Det kan 

vara viktigt att förtydliga och lägga emfas på denna del av verksamheten på webbsidan.  

På frågan om besökaren hittade vad den letade efter uppgav många (44 %) vet ej. Detta kan bero 

på att enkäten under halva tiden låg ute som popover utan fördröjning och att respondenten då inte 

hade haft chans att hitta informationen än. Detta antagande stärks av kommentarerna i anslutning till 

frågan. Någon önskar mer detaljerad information om personerna på listorna. Detta är något som i 

nuläget är svårt att åtgärda eftersom det krävs stora resurser för att göra bakgrundskontroll på alla 

personer på listorna. Det är därför upp till den som använder listan att göra utförligare efterforskning. 

Någon saknade alla listorna sammanställada i en a-ö-lista. Detta är något som finns på webbsidan, 

men den kan eventuellt vara svår att hitta.  
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4.6.3. Återbesök 

59 % av respondenterna anger att det är mycket troligt att de kommer besöka sidan igen. Detta 

antyder att majoriteten av besökarna har ett intresse att hålla sig uppdaterade kring 

Rättviseförmedlingens verksamhet. Det är endast 8 % som anger att det är inte särskilt troligt eller 

osäkert att de kommer besöka Rättviseförmedlingens webbsida igen. Många menar att de kommer 

besöka webbsidan igen eftersom de har intresse för Rättviseförmedlingens arbete och anser att det är 

viktigt.  

4.6.4. Besök i tjänsten 

På frågan ”I egenskap av vad besöker du främst Rättviseförmedlingens webbsida?” anger 86 % att 

de gör det som privatperson och 12 % i tjänsten, 2 % anger övrigt. Detta går att jämföra med de 16 % 

som anger listorna som anledning till besöket på webbsidan. Mitt antagande är att listorna är något 

som främst nyttjas när man har ett uppdrag av något slag, att man behöver få tag på folk till olika 

sammanhang. Det kan vara så att det är samma personer som besöker sidan i tjänsten som också 

använder listorna, men detta antagande går inte att stödja med enkäten.  

4.6.5. Synpunkter på förbättring 

Bland synpunkter om hur webbsidan kan förbättras var det många som nämnde listorna, att de borde 

presenteras bättre och bli mer lättnavigerade. Någon önskar bättre kategorisering och sökfunktion. 

Några nämner också startsidan som ett område där det krävs förbättring: att det första inlägget är för 

långt och att det därför blir svårt att orientera sig.  

 

4.7. Kravspecifikation 
Utifrån enkätundersökningen, användar- och intressentanalysen samt beställarmöten med 

representanter för Rättviseförmedlingen tog jag fram ett förslag på möjliga förändringar. Det finns 

egentligen många delar som skulle kunna förändras och förbättras på webbsidan och därför var jag 

tvungen att prioritera uppgifterna. Jag gjorde helt enkelt en avvägning baserad på vad representanter 

på Rättviseförmedlingen ansåg, vad enkätundersökningen visade, teoretisk bakgrund samt mina egna 

kunskaper. Jag höll en presentation för ansvariga på Rättviseförmedlingen. För att illustrera mina 

tankar gjorde jag designskisser och wireframes (se bilaga 7), samt en navigationskarta, både på 

ursprungliga sidan och på mitt designförslag (se bilaga 6). Designskisserna gjorde jag i Indesign och 

wireframes och navigationskartorna gjorde jag i Omnigraffle. Utifrån de pitchade förslagen samt 

tilläggen från Rättviseförmedlingen tog jag fram en kravspecifikation. Kraven prioriterades i samråd 

med Rättviseförmedlingen, i skall- bör- och kompletteringskrav. Skallkraven var sådana som var 

absolut nödvändiga. Bör- och kompletteringskraven var sådana som kunde stanna på prototypstadiet. 
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Efter kravspecifikationens färdigställande fick inga nya krav tillkomma. Däremot kunde vissa 

ändringar accepteras, både från beställare (Rättviseförmedlingen) och utförare (jag). För detaljerad 

kravspecifikation se bilaga 5. I och med kravspecifikationen omarbetades wireframes något. 

Designen omarbetades och anpassades direkt i webbläsaren. 

  

4.8. Programmering 
Eftersom hela examensarbetet handlar om modifiering av en befintlig webbsida fanns det redan en 

mängd kod som jag var tvungen att sätta mig in i. Jag fick möjlighet att träffa webbyrån som gjort 

sidan för att gå igenom hur sidan var uppbyggd, var de olika kodelementen var placerade och så 

vidare. Jag visade även upp mitt förändringsförslag och fick återkoppling på vad jag behövde tänka 

på och hur jag skulle kunna gå tillväga vid programmerandet. Jag hade vid projektstart inte skrivit 

Less Css eller programmerat Javascript tidigare och mycket av det jag tänkt implementera i 

Wordpress var sådant som jag aldrig tidigare gjort. Därför fick jag göra ordentlig research på sajter 

som behandlar programmering etc.  

 

5. Resultat 
Förslagen på förändringar togs fram utifrån en undersökning av användarna, samt en analys av 

Rättviseförmedlingens behov, och särskilt då de mest akuta behoven. Jag kommer nedan redogöra 

för de förändringar som gjordes på webbsidan, under fem rubriker.  

5.1.1. Förenklad navigation 

Den ursprungliga webbsidan hade ett visst antal platser i huvudmenyn. När verksamheten växte 

fanns det ingen möjlighet för webbsidan att växa i samma takt. Det gjorde att vänsterspalten 

utnyttjades till navigering till olika undersidor. Vänsterspalten såg därför olika ut på de flesta 

undersidor, länkningar återkom på vissa sidor, men inte på andra. Vissa undersidor fanns två klick in 

på sidan. Kort sagt: det fanns ingen konsekvens i navigeringen och navigeringen var inte särskilt 

intuitiv. Min lösning på detta var att implementera en dropdown-meny (se bild 7). Dropdown-menyn 

gör det möjligt att nå fler undersidor på endast ett klick, men ger också webbredaktören möjligheten 

att prioritera innehållet på sidan. Detta genom att lägga vissa undersidor i själva huvudmenyn som 

syns hela tiden och lägga andra undersidor i submenyn, som barn till element i huvudmenyn. Genom 

att göra denna prioritering kan Rättviseförmedlingen försöka leda in besökaren på sidor som de anser 

relevanta, som de gärna vill ska bli besökta. 
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I bild 5 visas hur navigationen ser ut. De gröna knapparna är element i huvudmenyn och de lila 

knapparna är element som syns vid hover över förälderelementet. De blåa knapparna visar arkiv för 

de olika flödena. Lediga jobb syns enbart på startsidan. 

 

 
Bild 6 Navigationskarta föreställande nya sidan 
 
Equalisters lyfts ur vänsterspalt och placeras högst upp till höger, inte i huvudmenyn. Den 

brittisk/amerikanska flaggan visar för användaren att det finns engelskt innehåll på webbsidan. 

Placeringen samt flaggan är ett vanligt sätt att på många webbsidor visa att det finns innehåll på 

annat språk. Genom att placera Equalisterslänken där den är placerad visar vi att innehållet skiljer sig 

från det övriga innehållet samt gör det enklare för användaren att förstå att det handlar om engelskt 

innehåll. Tidigare fanns en kort förklaring vid länken. Skulle man placerat Equalisters i huvudmenyn 

skulle det inte finnas plats för en förklaring av vad som dolde sig under länken. Och det är inte helt 

självklart för en ny besökare att Equalisters står för den engelska delen av webbsidan. Ifall länken till 

den engelska delen placerats i huvudmenyn skulle den kunna ha döpts till exempelvis In English, 

men då missar man att befästa Equalisters som begrepp. Därför fattades beslutet om den nuvarande 

placeringen (se bild 7). 

 

 
Bild 7 Bilden visar utseendet på dropdown-menyn, samt Equalisterslänken i högra hörnet. 
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5.1.2. Content slider på startsidan 

Ett behov som jag uppfattat under samtal med representanter på Rättviseförmedlingen var behovet 

att visa upp större del av verksamheten på webbsidan. Flödet som syns på startsidan på den 

ursprungliga webbsidan är naturligtvis viktigt för Rättviseförmedlingen, men det saknas möjlighet att 

anpassa inför framtida eller tillfälliga behov. Rättviseförmedlingen jobbar i olika projekt för att få in 

finansiering och har behov av att kunna visa upp olika information vid olika tillfällen. Den 

ursprungliga webbsidan saknade dessa möjligheter. Enligt enkätundersökningen var anledningen till 

respondentens besök på webbsidan främst nyfikenhet. Genom att visa upp mer av innehållet kan man 

tillfredsställa detta behov hos besökaren. Min idé var att istället för att högst upp alltid placera det 

senaste inlägget, lägga in en content slider med möjlighet för webbredaktören att ändra innehåll 

beroende på vad som för tillfället är aktuellt. En content slider gör det möjligt att visa större del av 

innehållet, eftersom den bläddrar mellan olika slides. Dessutom möjliggör den större kontroll av vad 

som visas på webbsidan. I skrivande stund skulle några av behoven exempelvis kunna vara en slide 

med information om föreläsningar, en med information om hur man adopterar en lista, en som 

berättar om hur man köper jobblistningar. Det finns stora möjligheter till förändring vid tillfälliga 

behov. Något respondenterna i enkätundersökningen nämnde var att första inlägget på startsidan var 

för långt och att det ledde till svårighet att orientera sig. Fördelarna med denna lösning är att man på 

webbsidan kan visa upp större del av verksamheten och därmed tillfredsställa de nyfikna besökarna 

samt göra det möjligt för Rättviseförmedlingen att välja vad de för tillfället vill visa upp. Content 

slidern gör dessutom att man på ytterligare ett ställe på webbsidan kan visa upp innehåll som 

supportern vill ska synas. Dessutom blir webbsidan mer framtidskompatibel, genom möjligheten till 

anpassning. Nackdelen med en content slider är att webbredaktören måste lägga ner tid på att hitta 

passande bilder i rätt storlek. Men å andra sidan har bilderna på den ursprungliga sidan samma bredd 

som content slidern, och om en lämplig bild inte står att finna finns det möjlighet att enbart välja en 

färg som bakgrund. Därför bedömer jag att fördelarna överväger nackdelarna med denna lösning. 

5.1.3. Slumpmässigt genererade listor 

Eftersom listorna är en stor del av Rättviseförmedlingens huvudsakliga verksamhet finns det ett 

intresse av att de även i fortsättningen syns på startsidan. Sexton procent av respondenterna i 

enkätundersökningen angav listorna som skäl till besöket, och även för personer som inte känner till 

Rättviseförmedlingen sedan innan finns det ett värde i att visa upp kärnverksamheten. Däremot 

kanske inte den senaste listan är den mest aktuella eller den bästa listan. Därför föreslog jag att listor 

istället slumpmässigt skulle genereras, för att sätta fokus på bredden av listor, samt för att visa upp 

listor som annars kanske inte får synas. Listorna går att prioriteras, så att de listor som visas upp på 

startsidan är de med en hög kvalitet. Detta är något som Rättviseförmedlingen ställer in själva, vid 

publicering av en ny lista, samt i efterhand för de redan publicerade. Slumpmässigt genererade listor 
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ger webbsidan dynamik i och med att den ser annorlunda ut vid varje besök. Besökaren får intrycket 

av att det finns mycket. Inledningsvis fanns en tanke om att autogenerera fler listor vid scrollning, 

likt webbsidan Pinterest. Det skulle visa på att det fanns många listor, och få webbsidan att verka 

omfattande. Problemet med det var att det var svårt att nå footern, och i footern finns viktig 

information placerad. En lösning skulle kunna varit att göra så att footern ligger fast vid scrollandet. 

De slumpmässigt genererade listorna stannade på prototypstadiet. Istället visas listorna fortfarande i 

tidsordning.  

5.1.4. Lediga jobb 

Rättviseförmedlingen behöver få in finansiering med enkla medel, och jobblistningar är ett sätt att 

inbringa försörjning. Efterlysningarna, huvudverksamheten, genererar inga pengar och därför måste 

försörjning ske på annat sätt. Många vänder sig till Rättviseförmedlingen i rekryteringssammanhang, 

men regelrätt rekrytering är ingenting som Rättviseförmedlingen i nuläget gör. Ett sätt att hjälpa 

dessa personer är att erbjuda möjlighet att mot kostnad platsannonsera på webbsidan och det fanns 

företag som ville utnyttja denna möjlighet. Därför var det nödvändigt att utveckla funktionaliteten 

snabbt. Lediga jobb implementerades som ännu ett bloggflöde, men med vissa modifieringar jämfört 

med övriga flöden. Den utvalda bilden (det annonserande företagets logotyp) centrerades vid listning 

av flödet (som man når genom att klicka på länken Lediga jobb på startsidan), istället för som vid 

övriga flöden hamna högst upp. I själva inlägget förminskades och flyttades den utvalda bilden till en 

mindre iögonfallande plats, eftersom det annars blir omotiverat stort fokus på logotypen. Den utvalda 

bilden är i vanliga fall 620 pixlar bred och det blir för stort när den utvalda bilden är en logotyp.  

Eftersom jobblistningarna är köpta och inte en del av Rättviseförmedlingens redaktionella arbete 

var det viktigt att annonserna särskiljdes från övrigt redaktionellt innehåll. Men de skulle på samma 

gång smälta in i den övriga formen och vara synliga, eftersom företag betalade för synlighet. Nielsen 

(2010) berör begreppet social acceptans. I detta fall var det en viktig aspekt att ta hänsyn till. Om 

jobblistningarna upplevs som redaktionellt innehåll kan en besökare eventuellt känna sig lurad då 

den upptäcker att så inte är fallet. Det är flera intressenter som ska få sina behov tillgodosedda: dels 

det betalande företaget och dels användaren. Det gällde att hitta en avvägning mellan de båda 

grupperna och att platsannonserna skulle synas, men skiljas från övrigt innehåll. Platsannonserna 

lades därför inte i huvudmenyn, men direkt under, för att de omedelbart skulle vara synliga på 

webbsidan (se bild 8). 
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Bild 8 Bilden visar listen med lediga jobb. 

 

Annonserna rullar om de är fler än tre, och genom att klicka på rubriken Lediga jobb hamnar man 

i listningen av alla annonser. Klickar man på de specifika jobblänkarna hamnar man i den specifika 

annonsen. En nackdel med placeringen av jobblistningarna är att content slidern på små skärmar 

hamnar långt ner. Majoriteten av besökarna har en skärmupplösning på 1280x800 pixlar. Men jag 

bedömde att jobblistningarna inte skulle skilja sig tillräckligt från övrigt innehåll om de placerades i 

vänsterspalt. Istället försökte jag anpassa storleken på content slidern.  

5.1.5. Adoptera en lista 

Ett annat nytt koncept för att finansiera verksamheten är Adoptera en lista. Konceptet är framtaget av 

en reklambyrå men funktionaliteten behövde utvecklas. Återigen handlar det om att acceptans av 

systemet (Nielsen 2010): att olika intressenter ska få sina behov tillgodosedda. Utmaningen var att 

göra de adopterade listorna tillräckligt synliga för att supportern skulle bli nöjd, men att logotypen 

inte skulle störa andra användare.  

5.1.6. Framtida utveckling 

I arbetet med Rättviseförmedlingens webbsida gällde det att på bästa sätt tillgodose de mest akuta 

behoven. Vid vidare utveckling skulle man kunna utveckla fler funktioner på webbsidan. Exempelvis 

skulle sökfunktionaliteten och etikettsystemet kunna förbättras. Presentationen av listorna skulle 

kunna göras om, till exempel så att det syns vad för typ av material som länkas till (olika sociala 

medier, webbsidor etc.). Det skulle kunna finnas en funktion som gör att det blir enklare att lägga till 

namn på listan, alltså för användaren att tipsa om nya namn på befintliga listor. Det finns väldigt 

mycket som man skulle kunna göra om tid och budget fanns. Översättning av hela sajten vore 

önskvärt. Även funktionen som nämns i kapitel 5.1.3, med automatisk generering av nya listor vid 
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scroll skulle kunna utvecklas. En annan del som jag önskar att det funnits tid till under arbetets gång 

är evaluering av webbsidan. Det är någonting som skulle vara en del av framtida utveckling.  

 

6. Diskussion 
Nielsen definierar fem aspekter som måste tas hänsyn till vid utformandet av ett system, learnability, 

efficiency, memorability, error tolerance and prevention, samt satisfaction. Detta är aspekter jag 

skulle applicera på ett större sammanhang än enbart själva webbsidan: på användandet av 

webbläsaren. Rättviseförmedlingens webbsida är en del av systemet webbläsaren. Genom att utnyttja 

konventioner som förekommer på webbsidor kan Rättviseförmedlingens webbsida bli lätt att lära sig, 

och lätt att komma ihåg, och därför effektiv. Den aspekt jag anser är viktigast i detta projekt är 

satisfaction. Jag anser att det i detta arbete har varit viktigt att utnyttja konventioner på ett kreativt 

sätt. Att utforma så att användaren känner igen sig i hur en webbsida normalt ser ut, och att 

användarupplevelsen samtidigt ger en känsla av tillfredsställelse. Genom att låta de olika viktiga 

grupperna få sina behov tillfredsställda kan nöjdhet uppnås. Det går naturligtvis inte att tillgodose 

alla behov. Det handlar om att göra en avvägning mellan kundens, efterlysarens, följarens och 

supporterns intressen samt även webbredaktören och Rättviseförmedlingens intressen. De flesta 

besökarna på webbsidan angav att de var nyfikna på verksamheten och att deras främsta syfte inte 

var att anlita Rättviseförmedlingen. Samtidigt är kunder, supporters och samarbetspartners en otroligt 

viktig del i Rättviseförmedlingens arbete. Så även om personer utan intresse för att anlita 

Rättviseförmedlingen var i majoritet bland besökarna, är kunden, supportern samt samarbetspartnern 

och deras behov minst lika viktiga. Genom att anpassa olika delar för olika användare menar jag att 

alla grupper har fått satisfaction. Kunden och efterlysaren genom att det tydlig framgår vad 

Rättviseförmedlingen tillhandahåller för tjänster; supporters och samarbetspartners genom att de på 

olika sätt får synas tydligt på webbsidan. Även följaren får sin nyfikenhet tillfredsställd genom att 

större del av verksamheten syns på webbsidan. Det blir tydligare vad Rättviseförmedlingen är. Och 

Rättviseförmedlingen får sina behov tillgodosedda i och med att deras användare får sina behov 

tillgodosedda, samt att det blir enkelt att anpassa webbsidan efter vad som är aktuellt för närvarande. 

Om det blir tydligare vad Rättviseförmedlingen gör är det dessutom färre som behöver höra av sig 

med frågor, och då minskar arbetsbördan för ansvariga på Rättviseförmedlingen. 

Benyon (2010) menar att man vid systemutveckling måste ta hänsyn till politiska aspekter, 

bekvämlighetsaspekter, kulturella och sociala vanor, användbarhet samt ekonomiska aspekter för att 

ett system ska bli accepterat av olika intressenter. Eftersom examensarbetet utgick från en befintlig 

webbsida fanns det aspekter som redan tagits hänsyn till. Mitt examensarbete har syftat till att göra 

sidan användbar, men samtidigt ta hänsyn till andra intressenter. Det har handlat om att göra en 

avvägning kring olika gruppers behov.  
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Jag har även fått förhålla mig till ekonomiska aspekter under projektets gång. Det finns utrymme 

för förbättring och förändring på många delar av webbsidan men inte ekonomiskt utrymme i form av 

tid och pengar. Rättviseförmedlingen som ideell organisation har inte råd att anlita någon för att 

underhålla webbsidan. Det gäller alltså att göra en prioritering av det mest akuta och göra de 

förändringar som ger störst inverkan med minsta möjliga medel. Det har varit viktigt att göra denna 

avvägning och också kommunicera till beställaren varför vissa lösningar går att göra medan andra 

kräver mer resurser och därför inte är lika lämpliga att genomföra. Sofia Embrén, VD på 

Rättviseförmedlingen, menar att re-designen har tillgodosett verksamhetens akuta behov på ett 

tillfredställande sätt och är därför nöjd med de lösningar jag har presenterat.  



 29 (45) 

7. Referenser 
Bell, Judith, (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Benyon, David (2010). Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and 

interaction design. Harlow, England ; N.Y. : Addison Wesley. 

 

ISO 9241;1998. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals – Part II: 

Guidance on usability. 

 

Less Css (2013) http://lesscss.org/ 2013-05-17 

 

Lim, Youn-Kyung & Stolterman, Erik (2008). The Anatomy of Prototypes: Prototypes as Filter, 

Prototypes as Manifestations of Design Ideas. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 

vol. 15:2, artikel 7, sid 1-26. 

 

Nielsen, Jakob (2010) What Is Usability? I User Experience Re-Mastered : Your Guide to Getting 

the Right Design, Wilson. Chauncey (red), 3-22. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers. 

 

Robertson, Suzanne & Robertson, James (1999) Mastering the Requirements Process. Addison-

Wesley, Harlow. 

 

W3 Techs (2013) Usage of content management systems for websites. 

http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all 2013-05-24 

 

Webopedia (2013) JavaScript. http://www.webopedia.com/TERM/J/JavaScript.html 2013-05-24 

 

Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet. Lund: Studentlitteratur 

 

Wisegeek (2013) What is a pop over? http://www.wisegeek.com/what-is-a-popover.htm 2013-05-17 

 

Wordpress (2013) Features. http://wordpress.org/about/features/ 2013-05-10 

 



 30 (45) 

8. Bilagor 

Bilaga 1 
Tidsplan 
Vecka 11 
Planering 
Beställarmöte 
Examensplan 
Disposition av uppsats 
Dokumentera ursprungliga webbsidan 
Skriva PM 
 
Vecka 12 
Möte med webbyrån 
Skriva inledning på rapporten 
Sammanställa dokumentation av gammal webbsida 
Utforma+lägga ut enkät 
Söka litteratur 
 
Vecka 13 
Litteraturstudier 
Påbörja bakgrundskapitel på uppsats 
 
Vecka 14 
Ta fram förslag på förändringar 
Wireframes 
Designskisser 
Navigationskarta 
Planera utförande 
 
Vecka 15 
Sammanställa enkät 
Pitcha förslag 
Omarbetning 
Kravspecifikation 
 
Vecka 16 
Drop down-meny 
Lediga jobb 
 
Vecka 17 
Lediga jobb 
Adoptera en lista 
 
Vecka 18  
Content slider 
Slumpmässigt genererade listor 
 
Vecka 19 
Implementera ändringar 
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Skriva om genomförande samt analys 
 
Vecka 20 
Korrektur 
Avveckling 
Förbereda redovisning 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning från Monkey Survey 
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Bilaga 3 

Enkätfrågor 
 
sid 1 (av 7) 
Är det första gången du besöker Rättviseförmedlingens webbsida? 

• Ja 
• Nej 

 
sid 2 (av 7) 
Vad är anledningen till ditt besök på webbplatsen? 
[fritext] 
  
Hittade du vad du letade efter? 

• Ja, allt 
• Ja, en del av det 
• Nej, inget av det 
• Vet ej 

 
Om du inte hittade allt eller delar av det du sökte ber vi dig specificera vad du letade efter: 
[fritext] 
 
sid 3 (av 7) 
Ange hur enkelt det är att hitta information på webbplatsen: 

• Mycket enkelt 
• Enkelt 
• Genomsnittligt 
• Svårt 
• Mycket svårt 

 
sid 4 (av 7) 
Fyll i hur väl du håller med påståendet 
Rättviseförmedlingens webbsida är: 
Håller inte alls med     Håller delvis inte alls med     Neutral     Håller delvis med     Håller helt med 
 
Professionell      
Informativ      
Lätt att navigera      
 
sid 5 (av 7) 
Hur troligt är det att du kommer att besöka webbplatsen igen? 

• Mycket troligt 
• Troligt 
• Osäkert 
• Inte särskilt troligt 
• Mycket otroligt 

 
Motivera gärna ditt svar nedan: 
[fritext] 
  
sid 6 (av 7) 
I egenskap av vad besöker du främst Rättviseförmedlingens webbsida? 

• Privatperson 
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• I tjänsten 
• Other: [fritext] 

 
sid 7 (av 7) 
Kom gärna med synpunkter på hur webbplatsen kan bli bättre. Vi tar tacksamt emot förslag på 
områden som kan förbättras, funktioner som kan läggas till samt exempel på webbplatser som du 
anser vara bra. 
[fritext] 
  
Stort tack för hjälpen! Frågor om enkäten skickas till cecilia.hermansson@rattviseformedlingen.se 
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Bilaga 4 

Enkätsvar 
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Bilaga 5 

Kravspecifikation 
 
Funktionella krav 
 
Skallkrav 
Dropdown-meny 
 
Adoptera en lista 

• Logotyp ska synas på bilden vid varje respektive adopterad lista 

• Logotypen ska ligga på en färgplatta med beskrivande text, exempelvis: ”Listan adopterad 

av:” 

Möjlighet att publicera lediga jobb 

• Jobben ska rulla på startsidan om de är för många för att få plats i sin container 

• Ska enbart synas på startsida 

• Ska publiceras i ett separat bloggflöde 

• Den utvalda bilden inne i en lista ska vara mindre och placerad på ett annat ställe 

• Utvalda bilden i listvyn ska vara centrerad och ej beskäras. 

 
Börkrav 
Content slider på startsidan 

• Ska gå att modifiera bild och text 

 
Slumpmässigt generera listor 

• Ska gå att prioritera listor i två nivåer 

 
Kompletteringskrav 
 
 
Icke-funktionella krav 
Skallkrav 
Möjlighet för webbredaktören att styra innehållet 
Ska anpassas för användare och kund 
 
Börkrav 
 
Kompletteringskrav 
 
Leveransvillkor 
Färdig webbsida ska levereras till webbyrån för implementering senast 24 maj 2013. 
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Bilaga 6 

Navigationskartor 
 

 
Navigeringskarta föreställande navigationen på den ursprungliga webbsidan 
 

 
Navigationskarta föreställande navigationen på nya sidan  
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Bilaga 7 

Wireframes 

 
Wireframe 1 Startsida 



 41 (45) 

 
Wireframe 2 Bildspelexempel 
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Wireframe 3 Bildspelsexempel 
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Wireframe 4 Startsida med dropdown-meny 
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Wireframe 5 Listorna visar Listor A-Ö direkt 
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Wireframe 6 Lediga jobb 


