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Sammanfattning 
Denna rapport redogör produktionsprocessen för en re- design av ett karriärforum vid namn SH 

Karriär som funnits sedan hösten 2011. I dagsläget upplever SH Karriär att studenterna på Södertörns 

högskola inte återkommer till karriärforumet, därför inleddes produktionsprocessen med en 

användarstudie för att tangera problemet. Målet var att producera ett designförslag som presenterar 

karriärforumet på ett representativt sätt. Re- designen ska möjliggöra att användarna får en klarare 

överblick kring de innehåll som presenteras på karriärforumet och även skapa ett intresse som får 

dem att återkomma efter att ha registrerat sig på SH Karriär. Rapporten beskriver mitt 

tillvägagångssätt genom en enkätundersökning och användartester. Metoderna har lett till att jag 

fått en grund för produktionen av designförslaget. Designförslaget skapades i programmet Adobe 

Photoshop CS5. Resultatet blev ett strukturerat karriärforum som visar användarna vad SH Karriär 

har att erbjuda på ett färggrannare sätt. 

Nyckelord 

Webbdesign, användbarhet, informationsarkitektur, re- design, visuell design, karriärforum. 
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Abstract 
This report describes the implementation for re-designing a career forum called SH Karriär, that has 

been working since fall 2011.  SH Karriär has in the current state experienced that students at 

Södertörn University don’t return to the career forum, which initiated a user study to evaluate the 

issue. The goal was to produce a design proposal for the career forum that presents their range of 

services in a representative manner.  The re- design allows users to get a clearer view of the content 

presented on the career forum and creates an interest in revisiting after registering at SH Karriär. The 

report describes my methodology through a questionnaire survey and usability testing. These 

methods have given me a foundation for the production of the design proposal that was created in 

Adobe Photoshop CS5. The result of the design proposal presents a more structured career forum 

that elucidates SH Karriär’s services with a new colorful approach. 

 Keywords 

Web design, usability, information architecture, re- design, visual design, career forum. 
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1 Begreppsförklaring 

Rastergrafik – Det är en metod för att skapa digitala bilder. Bilder som är uppbyggda med rader av 

bildpunkter som även kallas pixlar (Datatermgruppen u.å.) 

Forum – I denna rapport pratas det om att SH Karriär är ett forum, även om det inte uppfyller kraven 

för ett forum. 

Exjobb – Praktiskt examensarbete. 

Content - Innehåll 
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2 Inledning 

Idag finns det tiotals olika karriärforum som erbjuder studenter i Sverige möjligheten att söka jobb 

vid sidan av studierna, men även efter avslutat utbildning. Detta erbjuds för att studenterna lättare 

ska ta sig ut på arbetsmarknaden.  

Karriärforumens uppgift är möjligheten att erbjuda vägledning, tips och verktyg för hur studenter ska 

gå tillväga när de ska söka jobb som passar deras egen inriktning och intresse. Exempelvis, skriva ett 

personligt brev eller CV. Utöver detta så har studenter i Sverige möjlighet att söka praktikplatser, 

exjobb, utlandsstudier traineeprogram etc. Men samtidigt hålla sig uppdaterad om vad som sker på 

arbetsmarknaden och även skapa kontakt med personer i liknande situation som de själva för utbyte 

av kunskap, erfarenhet och utökning av det sociala jobbnätverket. 

Denna rapport presentera examensarbetet som utfördes på SH Karriär under vårterminen 2014. 

Examensarbete har gått ut på att utföra en användarstudie som mynnar ut i ett designförslag till SH 

Karriärs inloggningssida (se bild 3.1) och inloggade startsidan (se bild 3.2). Jag kommer i denna 

rapport att redogöra för hur arbetet fortlöpte och diskutera samt motivera val de som gjordes. Detta 

görs utifrån teorier kring informationsarkitektur, användbarhet och visuell design. 

Vid utvecklig av en god webbdesign är det användarens behov som ligger i fokus för att kunna 

tillfredställa deras behov. SH Karriär står inför olika utmaningar när de kommer till vidareutveckling 

av sitt karriärforum när det gäller den tekniska aspekten men även kring de erbjudanden som 

presenteras på karriärforumet. Det som ansågs vara dem bästa lösningen vid utvecklig av systemet 

för några år sedan fungerar inte lika bra idag då verksamheten växer. Likaså växer och förändras 

användarnas behov.  
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3 Bakgrund 

3.1 SH karriär 

SH Karriär är ett webbaserat karriärforum som ägs av systemföretaget Mira Networks och infördes 

på Södertörns högskola under augusti 2011. 

SH karriär riktar sig till studenter samt högskolans företags och organisationskontakter, som ska 

fungera som en mötesplats för ökad kontakt mellan studenter och arbetslivet. Det som erbjuds på 

karriärforumet är presentationer av företag och organisationer men även information om högskolans 

karriärseminarier samt arbetsmarknadsdagar.  

På forumet kan man bland annat ta del av Södertörns högskolas karriärguide som ger studenterna 

möjlighet att utforma egen karriärplanering.  Studenterna har även möjligheten att ta del av 

annonser och tips inom kategorierna heltids och deltidsjobb, ideell verksamhet, evenemang, uppdrag, 

praktikplatser, traineejobb, stipendier men även uppsatsförslag examensarbete och tävlingar. 

Studie- och karriärvägledarna på Södertörns högskola som administrerar och ansvarar för SH Karriär 

har länge velat göra större förändringar på karriärforumet då de har upplevt att studenterna inte 

återkommer till karriärforumet efter att de skapat ett konto. Hittills har de endast kunnat göra 

mindre förändringar med hjälp av Mira Networks. Dem har själva gjort en del förändringar med hjälp 

av Mira Networks för att förbättra strukturen och innehållet på forumet.   

Därför önskades en utvärdering och ett layoutförslag av karriärforumet. En aspekt som studie- och 

karriärvägledarna nämnde var att de inte vet hur de kan använda karriärforumets startsida för att på 

bästa sätt presentera innehållet på SH Karriär och få studenterna att klicka vidare. Eftersom studie- 

och karriärvägledarna inte äger systemet så måste de vid varje ändring eller implementering höra av 

sig till Mira Networks och be om ett kostnadsförslag. Budgeten avgör vilka ändringar de har möjlighet 

att göra. 
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3.1.1 Webbsida 

I dagsläget så anser studievägledarna att karriärforumet är väldigt blekt och ointressant. 

Bakgrundsfärgen är grå och content partiet är vitt (se bild 3.1). Logotypen har en gul färg som är 

placerad i det högra hörnet längst upp. Högskolans egna logga är placerad i det vänstra hörnet för att 

det ska visa att karriärforumet är en del av Södertörns högskola. Texten som är svart, blå eller grå har 

dålig läsbarhet. Den består av långa textblock och uppstapling av länkar som inte lockar till vidare 

läsning. Det använder sig av font familjen Verdana, Geneva och san-serif. Samt typsnitten: Calibri 

(brödtext och bold) och Formata Regular vilket blir väldigt rörigt när det inte används konsekvent. 

 

3.1 - SH Karriär inloggningssida. 
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3.2 - Inloggad startsida på SH Karriär. 

 

3.1.1.1 Uppdragsbeskrivning 

Det var essentiellt att karriärforumet skulle ha en klar struktur över informationen som presenteras 

för användarna, av den orsaken att de enkelt ska kunna få en uppfattning om vad SH Karriär har att 

erbjuda. Det skulle både väcka intresse men samtidigt ha en koppling till högskolan för att 

användarna ska kunna känna sig hemma och enkelt kunna förstå det nya karriärforumet. Genom att 

strategiskt undergå produktionsprocessen för framtagning av en re- design av karriärforumet kunde 

arbetet resultera i ett designförslag. 
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3.2 Syfte och mål 

SH karriär upplever att användarna inte återkommer till karriärforumet efter att de skapat ett konto, 

vilket är ett problem. Jag fick därför som uppdrag att utföra en användarstudie och komma med ett 

nytt layoutförslag. 

Målet med projektet är att leverera följade: 

• Användarstudie 

• Layoutförslag 

3.2.1 Frågeställning 

Hur kan jag på ett enkelt och grafiskt tilltalande sätt visualisera designstrukturen för 

användarna på SH Karriär? 

3.2.2 Avgränsningar 

I detta projekt kommer endast en utvärdering av inloggningssida (se bild 3.1) och inloggade startsida 

(se bild 3.2) på SH Karriär från studenternas perspektiv att ske. Det kommer inte att förekomma 

några tekniska implementeringar eller ändringar på karriärforumet. Designförslaget kommer att 

skapas i Photoshop CS5 och att använda Södertörns grafiska profil. 
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4 Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier kring informationsarkitektur, webbdesign, visuelldesign och 

designprinciper. Det kommer även att presenteras liknande studier kring detta område. 

4.1 Informationsarkitektur 

Morville och Rosenfeld skriver att arkitektur, design, konstruktion, möblering, invånare och plats 

betyder väldigt mycket för de påverkar den övergripande upplevelsen, där alla element måste 

fungera tillsammans. Arkitektonisk analogi är ett kraftfullt verktyg som introducerar komplexa, 

multidimensionella naturutrymmen av information. Såsom byggnader har också webbsidor 

arkitekturer som får användare att reagera (Morville & Rosenfeld, 2006). 

Somliga webbplatser består av logiska strukturer som hjälper användare hitta svar på det de 

eftersöker och vill få fram, medans andra webbplatser saknar begriplig struktur som orsakar 

frustration vid navigering. Exempelvis när man inte kan hitta en produkt eller en rapport som 

sparades förra veckan. Dessa typer av webbplatser påminner oss om byggnader som ”misslyckats”, 

vilket tyder på att dåliga byggnader och dåliga webbplatser delar liknande arkitektoniska grunder 

(ibid, s. 4). 

4.1.1 Vad är informations arkitektur? 

Ett primärt problem med begreppet informationsarkitektur är att det saknar en tydlig  

definition. Morville och Rosenfeld (2006) definierar informationsarkitektur som den strukturella 

utformningen av delade informationsmiljöer. De talar framför allt om att informationsarkitektur är 

konsten och vetenskapen att organisera och namnge webbplatser, intranät, communities samt 

programvara för att stödja användbarhet och upptäckbarhet.  Men för att bena ut definitionen har 

Morville och Rosenfeld delat upp det i 4 punkter: 

1. Strukturell design av gemensamma informationsmiljöer. 

2. En kombination av organisations-, kategoriserings-, söknings- och navigeringssystem inom 

webbplatser och intranät. 

3. Den vetenskapliga konsten att forma informationsprodukter som stödjer användbarhet och 

upptäckbarhet. 
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4. En framväxande disciplin vars syfte är att skapa arkitektur- och design principer inom det 

digitala landskapet. 

 

Toms (2002) definierar informationsarkitektur som en karta över de underliggande 

informationsstrukturerna och som en uppsättning hjälpmedel vilket stämmer överens med 

användarens behov av informationsresurser. Dessutom erbjuder informationsarkitektur en 

strukturerad karta över information. Informationsarkitektur har sina rötter i teorier om klassificering 

och organisationskunskap men även kategorisering, menydesign och navigation (Toms, 2002). 

4.1.1.1 The Venn diagram 

Morville och Rosefeld använder sig av konceptet informationsekologi, vilket innefattar tre 

sammansatta faktorer: users, content och context (se figur 1).  Dessa tre faktorer ses som ett 

hjälpmedel för att adressera de komplexa beroenden som finns bland dem. Denna modell kallas ”The 

Venn diagram” vilket är till för att hjälpa informationsarkitekten att visualisera och förstå dessa 

relationer. Cirklarna illustrerar den oberoende karaktären bland users, content och context i en 

komplex, adaptiv informationsekologi (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 24). 

 

Figur 1 - Relationen mellan content, context och users (Morville & Rosenfeld 2006, s.25) 
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Denna modell är ett utmärkt verktyg för att studera de specifika behov och möjligheter som en viss 

webbplats eller intranät erhåller. Även när man ska ta reda på svar till komplicerade frågor och inte 

vet hur man ska gå tillväga kan man med hjälp av Venn modellen dekonstrueras frågan i de tre 

delarna i cirkeldiagrammet (se figur 1 ovan), ett exempel kan vara: ”Vilka är de viktigaste 

egenskaperna en informationsarkitekt måste erhålla?” 

1. User - Man måste ta reda på vem användaren är och vad har den för behov? 

2. Content – Vilken typ av information behöver jag för att ta reda på detta? (Exempelvis: 

teknisk kommunikation och journalistik). 

3. Context – Hur ska jag använda och placera ut informationen som jag erhållit? (Exempelvis: 

studera organisations psykologi för att veta hur/var informationen ska placeras ). 

För att hitta svaret måste det finnas en balans mellan dessa tre faktorer (Morville & Rosenfeld, 2006, 

s. 25) 

4.2 Webbdesign 

Det finns bokstavligen tusentals olika typer av webbplatser. Det som skiljer när man besöker en 

webbplats första gången jämfört med när man exempelvis ska prova en ny riskokare eller ett 

strykjärn för första gången är att man inte får någon instruktionsmanual. Om användaren är bekant 

med denna typ av webbplats så kan det vara en fördel. Därför bör varje webbplats designas så att 

den framstår som självförklarande.   

Don’t  Make Me Think skriven av användbarhetsexperten Steven Krug beskriver som begreppet 

usability, på svenska betyder användbarhet och användarvänlighet inom interaktiva system. Det Krug 

menar är att ett system bör vara relevant, med andra ord användbart och samtidigt förståeligt för 

användaren som är användarvänlig (Krug, 2006, s. 11). Dessa två begrepp kan tolkas på samma sätt 

men tyder på två olika saker. Ett system kan vara användbar men inte användarvänlig och tvärt om. 

En god webbplats är både användbar och användarvänlig.  
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Krug belyser att fåtal av de vanligaste reaktioner användare upplever när de besöker en ny webbplats 

är att de inte förstår konceptet. Att det upplevs som stökigt och inte finner relevanta sökord i 

navigationen (Krug, 2006, s. 15). Nielsen (2013) är inne på samma spår och förespråkar att de 

inledande 10 sekunderna är avgörande för att fånga en besökares intresse och få de att stanna kvar 

på webbplatsen. Därefter anser Krug (2006, s. 37 & 134) att knappar och menyer ska vara designade 

så att användaren inte ska lägga ner tid på att tänka för mycket när denne navigerar sig på 

webbplatsen. För att kunna realisera detta är det viktigt att namnge menyernas olika alternativ med 

tydliga budskap som användaren begriper. 

Det är orealistiskt att kräva att alla sidor man designar och utvecklar ska vara anpassade till alla typer 

av användare, eftersom alla användare har olika upplevelser och erfarenheter. En designer som vill 

producera en nyskapande design följer inte alltid designkonventionerna som användare är vana vid. 

Krug (2006, s. 18) utmärker då att det bästa man kan göra är att designa webbplatsen så att den blir 

självförklarande. 

4.3 Visuell designmetod 

Människan reagerar när olika element i designen sticket ut och skiljer sig åt, detta är någonting som 

designern kan dra nytta av.  Om vi exempelvis designar en knapp är det viktigt att den framstår som 

klickbar för att användaren ska förstå att den går att trycka på (Krug, 2006, s.14-15).  Garret (2011) 

anser att om det finns två delar i designen som liknar varandra men inte till 100% så kan det leda till 

att användaren istället blir förvirrad. Det är viktigt att en webbplats ska ha en enhetlig design för att 

inte orsaka förvirring hos användaren. För att uppnå enhetlighet i formgivningen är det viktigt att 

färg och form följer ett mönster, rubriker i samma färg, att knapparna har samma storlek etc. 

(Garret, 2011, s.141). 
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En annan viktig faktor är balans, vilket man bör ta hänsyn till för att producera ett stilrent eller så 

kallat ”städat” intryck i den visuella designen. Om innehållet delas upp i olika block eller kolumner, 

skall de placeras i förhållandet till varandra (Beaird 2007, s. 13). Lika så kan man arbeta med 

någonting som kallas asymmetrisk balans, vilket är mer abstrakt. Asymmetrisk balans betyder att 

man blandar stora och små objekt men ändå finner en balans. När man åstadkommit balans i den 

visuella designen är det viktigt att tänka på i vilken ordning användaren ska se innehållet. En 

användare har tendenser att titta på en del och sedan fortsätta i samma riktning till ett större 

element bryter uppmärksamheten samt drar till sig den vartefter blicken rör sig på sidan (Beaird, 

2007, s. 19) 

4.4 Designprinciper 

När en designprocess ska inledas ställs ett omfattande antal frågor, förslagsvis kan det vara frågor 

kring hur man skapar en användbar och lättillgänglig design. Som hjälpmedel har designern under 

produktionen tillgång till olika typer av metoder. Bland dessa finns ett stort antal designprinciper som 

är till för att vägleda designern genom produktionsprocessen (Benyon, Turner & Turner, 2005, s. 64). 

Under åren så har det skapats olika metoder som genererar god design. Somliga är mycket 

allmängiltiga medans vissa är väldigt specifika, vilket har tendenser till att upplevas som 

inkonsekventa och förvirrande. På ett eller annat sätt så kopplas dessa principer med varandra på ett 

komplext vis, genom att de påverkar, stärker eller till och med motsäger varandra. Bortsett från detta 

så vägleder det designern i designprocessen för att uppnå en god design (ibid.). 

Designing Interactive Systems skriven av Benyon (2010, s. 89 -90) presenteras 12 designprinciper som 

är uppdelade i tre kategorier:  

• Learnability – som är kopplat med tillänglighet, lätthet att lära och komma igång.     

• Effectiveness – det är kopplat till lätthet vid användning och säkerhet.           

• Accomodation – tillmötesgå skillnader mellan människor och att respektera dess skillnader.  
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Flertalet utav dessa principer är väldigt lika Shneiderman och Plaisant principer (2008)  men även 

Nielsen tumregler (2010), som exempelvis att vara konsekvent med designen, se till att inga allvarliga 

fel görs av användarna, bidra med återkopplig på handlingar som användarna gör och samtidigt 

stödja känslan av kontroll. Utöver detta finns det även principer som är värdiga att nämna, att man 

ska designa artefakter så ska det vara tydligt vad det har för syfte. Ett exempel är att skapa knappar 

så att användarna ska klicka på dem (Krug, 2006, s.14-15). 

I boken Designing The User Interface skriven av Shneiderman och Plaisant (2008, s. 4) anses det att 

datorer förr i tiden enbart kunde användas av de människor som lade ner energi på att behärska 

tekniken. Till skillnad från det som finns i dag i vårt tekniksamhälle där en stor utsträckning av digitala 

gränssnitt används i olika branscher och i nästan alla människors vardag. För den grafiska formgivare 

har det innebär ett enklare sätt att upptäcka nya möjligheter att utnyttja sin kreativitet på, trots allt 

så kan användargrässnitt i flertalet fall vara svårt (ibid.) Men användargränssnitt har även förmågan 

att påverka människors liv (ibid., s. 5) som exempelvis har det möjliggjorts precisering av diagnoser 

inom sjukvården samt att flygpiloter kan flyga säkrare. För att kunna minimera dessa risker är 

designern tvungen att underlätta för användaren och göra tekniken lättförstådd. Den möjliga 

åtgärden för detta är att gränssnittet utformas med stöd från olika designprinciper. 

Nielsens (2010) tar i sina tio heuristiska riktlinjer för användbarhet upp det som han anser är mer en 

tumregel än specifika användbarhetsriktlinjer. Dessa påminner i stor utsträckning om Shneiderman 

och Plaisant (2005) åtta grundläggande designprinciper för framtagning av gränssnitt, som de kallar 

”the eight golden rules of interface design”. De relevanta delarna för denna rapport av Nielsens 

Heuristiker och Shneiderman och Plaisant designprinciper presenteras nedanför: 

• Strävan efter konsekvens - Shneiderman och Plaisant anser att man ska vara konsekvent i 

användandet av ordval i menyer såväl som färger, layout, typsnitt och etc. Nielsen menar att 

användarna inte ska vara tvungna att fundera över om olika ord, situationer eller handlingar 

har liknande betydelse och att man ska följa plattformskonventioner. 

 

• Flexibilitet och effektivitet – Både Nielsen, Shneiderman och Plaisant anser att ett system bör 

vara flexibelt och effektivt att använda både för erfarna och oerfarna användare. 
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Minimalistisk och estetisk design – Nielsen anser att dialoger inte ska innehålla information 

som är irrelevant eller sällan behövs. För varje extra informationsenhet i en dialog tävlar de 

om relevanta informationsenheterna och minskar deras relativa synlighet.  

 

• Erbjud informativ feedback – Enligt Nielsen bör ett system alltid hålla användaren 

uppdaterad om vad som händer genom en passande återkoppling inom rimlig tidsram. 

Shneiderman och Plaisant tycker snarlikt som Nielsen men anser att det är användarens 

handlingar som systemet ska ge återkoppling på. 

• Stöd den inre känslan av kontroll - Shneiderman och Plaisant förklarar att användarna ska 

känna att de har kontroll på sidan och att gränssnittet svarar till dess handlingar. 

Överraskande handlingar, långdragna sekvenser av datainmatning och svårigheter att 

komma åt information i gränssnittet bidrar till missnöje och orolighet. 

 

• Minska belastningen på korttidsminnet – Shneiderman, Plaisant och Nielsen enas om att 

människans informationsbearbetning i korttidsminnet är begränsat. Nielsen klargör att 

minimeringen av minnesbelastningen kan uppnås genom att skapa objekt, händelser och val 

synliga samt att användaren inte ska vara tvungen att komma ihåg information.  

Dessa principer som nämnt är inte definitiva svar på hur man skapar en god design, utan kan snarare 

ses som riktlinjer som ger en bra grund av mobil- och webbanpassade gränssnitt (Shneiderman och 

Plaisant, 2005, s.75). Dessa designprinciper har ett gemensamt fokus, vilket är att öka 

produktiviteten hos användarna på ett specifikt gränssnitt. 
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4.5 Liknande studier 

4.5.1 Re-design 

I en rapport skriven av Hermansson (2013) använder hon sig av Nielsens och Benyons riktlinjer, dock 

tar hon bara upp Nielsens fem egenskaper som ett system är tvungen att inneha och begreppet 

acceptability från Benyon. Begreppen använder Hermansson som en grund för sitt arbete med att 

förbättra interaktionen på Rättviseförmedlingens webbplats för att kunna nå ut till flertalet 

intressenter och användare. Hennes arbete gick främst ut på att kartlägga de olika användarna samt 

vad de tyckte om webbplatsen genom att publicera en enkätundersökning på Rättviseförmedlingens 

ursprungliga webbsida. Utifrån detta kommer Hermansson inte fram till någon slutsats om de 

resultat hon fick fram, utan diskutrerar endast de val som gjorts. 

4.5.2 Användbarhet i koppling till visuell design 

Det har under en lång tid pågått en debatt bland forskare som studerat den visuella designens 

betydelse för användbarheten. En del påstår att det som är vackert är även användbart (Lavie & 

Tracktinsky, 1999). En studie gjord av Hartmann et al. (2008) undersökte de hur användare uppfattar 

webbsidor med en visuell design som följer Lavie & Tracktinskys skalor, klassisk estetik och 

uttrycksfull estetik. Klassisk estetik sammanfattas som en design med enkel, ren och tydlig medans 

expressiva estetiken inbegriper kreativitet, nytänkande och originalitet i designen (Lavie & 

Tracktinsky, 2003, s. 292). Det Hartmann et al. anser att användarens tolkning av användbarhet är 

mer komplicerad än att endast säga att allting som är vackert är användbart, även om det finner en 

koppling bland dessa två faktorer. Forskarna uttrycker även att en positiv upplevelse av den visuella 

designen, kan påverka användarens åsikt kring användbarheten på webbsidan (Hartmann et al., 

2008, s. 26). 

I en artikel skriven av De Angeli et al. (2006) uppger de att en webbplats kan upplevas mer förmånlig 

än en annan beroende på vad användaren har för syfte med användningen. I en undersökning då 

författarna såg på webbsidor vars visuella design föll inom ramen för expressiv estetik och upplevdes 

som mer förmånligt i ett mer lekfullt scenario, medan webbsidor som följde den klassiska estetiken 

upplevdes som mer förmånligt inom ett mer seriöst scenario. De Angeli et al. kunde även se en 

koppling bland de klassiska estetiska dimensionerna, samt att användarnas minne och upplevt 

användbarhet (ibid., s. 279). 
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de datainsamlingsmetoder som använts under 

genomförandefasen av detta examensarbete. Det kommer att redogöras varför dessa metoder har 

valts samt förklarar hur jag gått tillväga för att undersöka det potentiella problemet hos SH Karriär. 

Det kommer även presenteras det urval som använts för att sedan kritiskt granska de metoder som 

jag använt mig av för att frambringa en större medvetenhet om dess brister. 

5.1 Val av metod 

5.1.1 Enkätundersökning 

Kvantitativa undersökningar kan fungera som en metod för att kunna frambringa information om ett 

specifikt ämne eller kartläggning av eventuella problem som ska åtgärdas. Syftet med enkät- 

undersökningen var att ta reda på vad användaren hade för avsikt med besöket på webbsidan samt 

vad det var som resulterat i att användarna inte återkommer till karriärforumet. 

Upplägget till enkätundersökningen; Frågorna var konstruerade som alternativfrågor, kategorifrågor 

och öppna frågor, vilket gav respondenten möjlighet att svara på frågor utan att vara begränsad av 

specifika svarsalternativ eller tecken (Bell, 2005, s.139). För att kunna få utförligare information hade 

vissa av frågorna följdfrågor. Fyra frågor i enkäten var öppna frågor, vilket gav respondenten 

möjlighet att specificera sitt svar och på en av frågorna så hade respondenterna chansen att lämna 

övriga kommentarer på ämnet i valfri textmängd. Detta var för att möjliggöra för respondenterna att 

ge ytterligare information som inte täcktes av enkätfrågorna. 

Det finns både för- och nackdelar med enkätundersökningar, framförallt när det gäller formuleringen 

av frågor som kan skapa problem vid en enkätundersökning. Ord kan ha olika betydelser för olika 

personer. Därför är det viktigt att man noggrant formulera frågorna så att det inte misstolkas av 

respondenterna (Bell, 2005, s.139-140). För att motverka förvirring eller misstolkning av frågorna i 

enkätundersökningen så finslipandes frågorna i flera vändor med hjälp av beställare och testades av 

testpersoner innan den slutgiltiga versionen publicerades. Vid de frågor där oklarhet kunde inträffa 

skrevs en kort beskrivande text eller en exemplifierande text för att respondenterna skulle förstå vad 

för typ av information som efterfrågades. 
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5.1.2 Användartest 

Detta arbete har även byggts på ett kvalitativt angreppssätt för att få fram mer djupgående 

information om karriärforumets gränssnitt och för att undersöka om användarna förstår hur man ska 

använda karriärforumet. Därför visade sig användartester vara den mest lämpade metoden för att 

införskaffa kvantitativ data. Då avsikten var att tangera problem med gränssnittet, användarnas egna 

åsikter, behov, tankar och utifrån det leverera ett förslag till det bättre. 

Fördelen med användartester är att det är en flexibel metod som går att utformas på olika sätt 

(Morville & Rosenfeld, 2006, s. 259). Eftersom det ger möjligheten att följa upp användartester med 

frågor om dess synpunkter och åsikter efter att ett test genomförts. Det går även följa upp svaren 

med ytterligare följdfrågor, genom att i slutet av användartesterna hålla en öppen konversation med 

användartestarna och med viss frihet skapa diskussion. Därmed har det frambringat information som 

inte en kvantitativ metod kan tangera. 

5.2 Urval  

Enligt Venn diagrammet( se figur 1) bör man innan man inleder designprocessen ta reda på vem som 

är användaren (user) och  vad har de för behov ? Vilken typ av information eftersöker användarna på 

karriärforumet och vad erbjuds (content) och vad har SH Karriärs syfte och mål med detta 

karriärforum?(context). 

• User – Registrerade studenter på SH Karriär som är i behov av jobb, tips och 

karriärvägledning. 

• Content - Det som karriärforumet erbjuder är jobb, praktikplatser, exjobb, tips, 

karriärvägledning och vad som sker på högskolan. 

• Context – Syftet med karriärforumet erbjuda studenterna resurser som ska hjälpa de att 

komma ut på arbetsmarknaden där allting befinner sig på samma plats. 

Med dessa tre faktorer i åtanke har jag grundat mina val kring de urval som använts under 

enkätundersökningen och användartesterna. 
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5.2.1 Enkätundersökning 

Urvalsgruppen för enkätundersökningen bestod av registrerade studenter på SH Karriär. Dessa 

kontaktades via mail, SH Karriärs nyhetsbrev och högskolans Facebook grupper för att frambringa 

tillräckligt med korrekt och användbar data från personer som har använt karriärforumet. 

5.2.2 Användartester 

Urvalet för användartesterna bestod både av registrerade och oregistrerade studenter på SH Karriär. 

Valet gjordes för att få en djupare förståelse och inblick hur erfarna användare upplever 

karriärforumet men samtidigt ta reda på hur nya potentiella användare upplever den. 

Vid valet av användartestare skedde det även ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det valdes 

användartestare som seden tidigare var kända för författaren. 

5.3 Metodkritik 

Viss kritik kan riktas till det tillvägagångssätt som använts för distribuering av enkätundersökningen. 

Spridningen av enkäten på sociala medier kan anses vara okontrollerat. Tillvägagångssättet för med 

en oklarhet i hur många personer som egentligen haft tillgång till enkäten. Syftet med att sprida 

enkäten på sociala medier var att nå ut till så många användare som möjligt. 

Det kvalitativa angreppsätt som syftats i detta arbete var att få djupgående information från ett 

mindre antal personer. Att det enbart utförts användartester på ett fåtal personer medför resultat 

som inte är representativt för ett större antal människors åsikter.  Det skedde även ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att man subjektivt väljer ut användartestare för sin undersökning 

utan att det ska vara enkelt att få tag på under en kort tidsram.  

En nackdel med metoden är att det inte utförts fler än två stycken användartester på karriärforumet 

samt det utformade layoutförslaget. Thomas Petersen (2009) betonar att man bör utföra så många 

användartest som möjligt. Men på grund av tidsbrist samt att de två tester som utfördes uppgav 

båda respondenterna liknande synpunkter (se avsnitt 7.2 och 7.3 ). Dock uttrycker Krug att 

genomföra tester på en användare är 100 % bättre än att inte genomföra några tester alls (Krug, 

2006). 
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Det behöver inte heller vara så att ett layoutförslag av ett karriärforum eller webbplats ge en rättvis 

bild av hur det faktiska gränssnittet kommer att se ut. Dock kräver det att den slutgiltiga produkten 

användartestas i så pass stor utsträckning som möjligt för att få fram ett bra resultat. Ett exempel 

som tas upp i Petersens (200) text än när han jämför olika tester av en hammare: Att se på en bild 

med hammare i bruk, att skära ut en pappershammare och testa den eller använda en modell av en 

hammare gjord i frigolit kan aldrig ge den rättvisa bilden av upplevelsen i verklighet. Dock menar 

Petersen att man inte ska låta bli att utföra användartester på tidiga prototyper/ förslag av en 

artefakt, men understryker att det är den färdiga produkten som skall sättas på flest prov. 

  



 

 

27 

 

6 Genomförande 

I detta avsnitt kommer projektets arbetsprocess att redogöras med beskrivningar kring 

tillvägagångssättet. Utgångspunkten för detta examensarbete har varit att tangera de problem som 

studievägledarna på SH Karriär har upplevt (se förklaring avsnitt 3.1) .  

6.1.1 Preliminär tidplan 

Vid projektets start tog jag fram en tidsplan som kartlade strukturen för arbetet. Nedan presenteras 

en sammanfattning av den preliminära tidsplanen. För mer detaljerad tidsplan se bilaga 12.1.  

V.17 Skapa grund för arbetet. 

V.18 Uppdragsformulering samt enkätutformning. 

V.19 Innehållsanalys, bokning av användartester och enkätavslut. 

V.20 Presentera enkätresultat samt layoutförslag för beställare. 

V.21 Användartester och revidering av layout. 

V.22 Inlämning av rapport och leverans av layoutförslag. 

6.2 Enkätundersökning 

Vid utformningen av enkäten utgick jag ifrån en enkätmall från undersökningsföretaget Monkey 

Survey (se bilaga 12.2 ). Utefter den mallen modifierade jag de befintliga formuleringarna och lade 

även till frågor som stämde överens med enkätens syfte. 

Första frågan handlar om i vilken ålder användaren inledde sina studier på Södertörns högskola. 

Anledningen till varför frågan finns med i enkäten är för att se om användarnas ålder påverkat det 

låga antalet återkommande besök av webbplatsen. Är det äldre eller yngre användare som främst 

fyller i enkäten? 
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På frågan ”Vad är anledningen till att du sökte dig till SH Karriär?” valde jag att ha ett fritt textfält. 

Svarsanalyseringen av resultatet blir något svårare, dock genom att använda sig av ett fritt textfält så 

minimeras risken till påverkan av användarens svar, vilket skulle kunna uppstå genom svarsalternativ 

som leder användaren i en specifik tankebana (Bell, 2006,s. 138). 

Enkäten skickades ut med SH Karriärs nyhetsbrev och placerades längst upp i brevet så att 

användarna skulle uppmärksamma enkäten. I nyhetsbrevet tillkom det en kort beskrivning som 

presenterade mig som student och som skulle utföra en utvärdering på SH Karriär. Enkäten 

publicerades även på Södertörns Facebook grupper för att nå ut till ett större antal användare av 

karriärforumet. Cirka 24 timmar efter att enkäten hade publicerats hade 48 stycken svarat på 

enkäten, därför bestämdes det att låta enkäten ligga lite längre för att få in ett jämt antal. Efter att 

ett tillfredställande antal svar (52 stycken) inkommit stängdes enkäten. Analysen fokuserade i första 

hand på fritextfrågorna, då det var de som var mest informationsgivande och mest krävande att 

analysera (Bell, 2006, s.138). I samband med analyseringen av fritexten gick jag igenom svaren för att 

hitta gemensamma nämnare och formade kategorier under sorteringen av svaren. 

6.3 Utveckling av layout förslag 

Den inledande delen i genomförande fasen togs det fram ett antal grundskisser vilket är en 

arbetsprocess som skall inledas tidigt för att lyckas framställa en design som ska vara anpassad efter 

beställaren och de tänkta användarna.  Det skapades även att Venn diagram ( se avsnitt 4.1.1.1) för 

att klargöra utgångspunkten och problemet som SH Karriär yttrat (se avsnitt 3.1),vilket  är det bästa 

metoden att inleda en designprocess. Innan skissarbetet inleddes togs det fram en kartläggning (se 

bilaga 12.3) som visar hur den nuvarande informationsarkitekturen ser ut och hur den tänkta (se 

bilaga 12.4) informationsarkitekturen kommer att bli. Dessa skapades för att få en översikt kring de 

sidor som skulle finnas med och hur dessa placerades i relation till varandra.  Utifrån detta fattades 

ett beslut om vad som skulle ingå i layoutförslaget. Som hjälp till detta hade jag enkätsvaren och 

kundens åsikter om layouten samt de teorier som tagits upp i avsnitt 4. 

Det som kunde utläsas av enkäten var att karriärforumet var ostrukturerat och tråkigt. Användarna 

hade svårt att urskilja informationen som presenterades på karriärforumet. Målet med att skapa ett 

nytt layoutförslag var att det som främst skulle ge en klarare överblick av informationen som 

presenteras på SH Karriär, men samtidigt presentera det karriärforumet har att erbjuda sina 

användare. Eftersom uppdraget var att ta fram ett mer grafiskt tilltalade visuellt förslag till 



 

 

29 

 

inloggningssidan och den inloggade startsidan på SH Karriär sökte jag inspiration från andra välkända 

svenska karriärforum såsom Academic Work, Student Consulting och Student.se. En Idé som jag 

fastnade för var att strukturera upp informationen med hjälp av rutor (se bilaga 12.5.). 

 Rutorna illustrerar olika sorters information, både på inloggningssidan och när användaren är 

inloggad på karriärforumet. Efter att ha färdigställt mina pappersskisser (se bilaga 12.5) inleddes den 

digitala utvecklingen av layout förslaget. För att enkelt kunna visualisera olika typer av information 

som presenteras på karriärforumet har jag använda mig av färgkoder utifrån den grafiska profilen för 

Södertörns högskola, samt rutor för att skapa balans och ett stilrent utseende (Beaird 2007, s.13) 

som inte förvirrar användaren (Garret, 2011). Den ljusblå färgen med mörkblå överkant är tänkt att 

ge en återkoppling till Södertörns egen webbsida som använder dessa färger för viktig information 

som bör stå ut från de vita och gråa standardfärgerna. Rutor med den grå färgen ska ge en 

återkoppllig till direkt information som presenteras på sidan, såsom Aktuella jobb och Nyheter. Den 

gröna rutan med orange överkant på den inloggade startsidan ska visualisera händelser utanför SH 

Karriär. Gula färgen på registrerings rutan ska ge återkoppling till Södertörns högskola samt den blåa 

färgen på inloggningsrutan ska ge en återkoppling till högskolan. 

Verktyget för utvecklingen av dessa skisser till de digitala versionerna valde jag programmet 

Photoshop. Photoshop är ett välkänt och professionellt bildbehandlingsprogram som skapats av 

företaget Adobe systems och är en del av Adobe CreativeSuite programpaketet (Adobe, u.å.). 

 Photoshop möjliggör utvecklig av digitala layouter, illustration av grafiska artefakter och redigering i 

rastergrafik, men även hantering av olika bildformat. Fördelarna med att jobba med detta program är 

att kunna arbeta i lager. Med hjälp av lager är det möjligt att fördela en bild i separata lager för att 

individuellt kunna redigera en specifik del utan att de övriga påverkas (ibid.).  Detta program valdes 

en för att jag har tidigare arbetat med Photoshop och det krävde inte någon inlärningsprocess.  
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6.4 Användartester 

Användartesterna utfördes med två heltidsstuderande studenter på Södertörns högskola. 

Studenterna studerar nu sin sista termin på högskolan vilket gör att de har en god användning av 

webbplatser skapade av högkolan. Syftet med användartesterna var att få en god förståelse för hur 

användarna upplever karriärforumet, vad det som är bra och vad det är som kan förbättras för att 

leverera ett förlag som är användbart. Användartesterna baserades på observationer av interaktion 

med karriärforumet då det var viktigt att dessa genomfördes i samma kontext som studenterna 

arbetar i, vilket är i högskolemiljö. Fokuset låg på den visuella designen samt informationsstukturen 

på inloggningssidan och den inloggade starsidan av SH Karriär. Under användartesterna antecknades 

studentens navigation och åsikter. 

Användartesterna utfördes individuellt med respektive respondent inleddes med en presentation av 

vad som skulle ske. Därefter presenterades den första layouten (SH Karriär, u.å.) då respondenterna 

ombads att navigera runt startsidan samt inloggade startsidan. De ombads att tänka högt och berätta 

hur de upplevde karriärforumet. Därefter utfördes samma procedur på den digitala layouten. 

Användartestet syftade till att respondenterna skulle navigera runt, kommentera och ställa frågor 

som kom upp under tiden. 
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7 Resultat 

Nedan presenteras resultaten från den genomförande fasen. 

7.1 Resultat av enkätundersökning 

Enkätundersökningen som utfördes i denna användarstudie genererade totalt 52 svar under de 

dagarna som undersökningen fanns tillgänglig och öppen för datainsamling. 

7.1.1 Vilka är användarna? 

Av de 52 som svarade på enkätundersökningen var 37 % (19 av 52) av respondenterna som börjat 

studera på Södertörns högskola vid 20 årsåldern eller yngre och 33 % (17 av 52) som inlett sina 

studier mellan åldrarna 21-25. Efter dessa ålderskullar var procentsiffran betydligt lägre då 12 % (6 av 

52) var i åldrarna 26-30 och 8 % (4 av 52) låg mellan 36-40 åldern. Det framkom även att 6 % (3 av 52) 

hade börjat studera mellan 31-35 årsåldern och att 4 % (2 av 52) var i 40 årsåldern eller äldre. 

 

Av de respondenter som svarade angav 43 % (22 av 52) att de studerat 6 terminer eller mer på 

högskolan (se Figur 2). 19 % (10 av 52) angav att de studerat 4 terminer. 14 % (7 av 52) av 

respondenterna hade studerat 2 terminer och 12 % (6 av 52) angav att studerat 5 terminer. 8 % (4 av 

52) av respondenterna hade studerat tre terminer och 4 % (2 av 52) svarade att de studerat 1 termin 

på högskolan. 

 

 

Figur 2 - Hur länge har du studerat på Södertörnshögskola? 
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7.1.2 Första kontakten med SH Karriär 

Intranätet utmärktes av flertalet respondenters första kontakt med SH Karriär (52 %, 27 av 52), följt 

av studievägledarna på högskolan med 25 % (13 av 52).  Arbetsmarknadsdagar/ mässa på högskolan 

samt kategorin annat hade båda resulterat med 6 % (3 av 52) vardera (se Figur 3). Efter detta är det 5 

% (3 av 52) som kommit i kontakt med karriärforumet via mail samt 4 % (2 av 52) svarade 

Kompassen. 2 % (1 av 52) svarade att de fått kännedom av karriärforumet genom en annan student 

på högskolan. 

 

 

Figur 3 - Hur kom du i kontakt med SH Karriär? 

 

7.1.3 Anledning till besök 

På fjärde sidan fanns en fritextfråga som och om anledningen till studenternas anledning till att söka 

sig till SH Karriär. 100 % (52 av 52) valde att svara på fritextfrågan. Utifrån svaren urskiljde jag sex 

kategorier med anledningar till respondenternas besök. Vissa svar överlappas i vissa kategorier, dock 

går det ändå att urskilja en generell trend (se Figur 4). 
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Figur 4- Vad är anledningen till att du sökte dig till SH Karriär? 

 

De flesta respondenterna, 53 % (27 av 52) besöker webbforumet för att det erbjuds möjlighet att 

söka jobb, praktikplatser, extrajobb och sommarjobb . Ett lägre antal respondenter, 23 % (12 av 52) 

söker sig till SH Karriär av nyfikenhet för ta reda på vad webbforumet generellt erbjuder. 8 % ( 4 av 

52) av svaren visade att respondenterna vänder sig även till SH Karriär för tips och karriärvägledning, 

exempelvis funderingar kring utbildningen de läser eller specifika praktikplatser och jobb. 6 % (3 av 

52) av respondenternas anledning till att de vänt sig till SH Karriär var möjligheten att skapa nya 

kontakter mellan studenter och företag. De trodde likaså att det skulle arrangeras 

informationskvällar där medlemmar har chans att umgås, dela med sig av sina erfarenheter och få 

direkt information av SH Karriär. 

Ytterligare 6 % (3 av 52) visade att respondenternas anledning till att de sökte sig till SH karriär var att 

de ansåg det var gynnsamt. Samtidigt hade vissa angett att studievägledarna rekommenderat 

respondenterna att registrera sig på SH Karriär för möjligheten att kunna ta del av betydelsefull 

information om vad högskolan har att erbjuda när det gäller studier, jobb och karriär. I kategorin 

Övrigt med 4 % (2 av 52) kom inte ihåg deras anledning. Detta kan dock bero på att de är äldre och 

hade inlett sina studier i 40 årsåldern och studerat på högskolan i sex terminer eller mer. 
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7.1.4 Användningen  

Femte frågan handlade om hur länge respondenterna har haft ett konto på SH Karriär (se Figur 5). 27 

% (12 av 52) svarade att de haft ett registrerat konto på webbforumet i 2 terminer. Ett fåtal 

procentnivåer lägre var det de respondenterna som haft konto i 3 terminer vilket var 24 % (6 av 52). 

Svarsalternativ 1 termin eller mer och 4 terminer hade erhållit 16 % (8 av 52) vardera vilket utgjorde 

32 % (16 av 52) av de inkomna svaren. Näst sist kom termin 6 med 10 % (5 av 52) och till sist var det 8 

% av respondenterna som haft ett konto på SH Karriär i 5 terminer. 

 

Figur 5 - Hur länge har du haft SH Karriär konto? 

7.1.5 Fann respondenterna det de sökte? 

47 % (24 av 52) av respondenterna hittar delvis den information de eftersöker på SH Karriär. 16 % (8 

av 52) uppgav att de hittar informationen de eftersöker på karriärforumet. Följt av detta angav 37 % 

(19 av 52) av respondenterna de inte hittar informationen de söker på karriärforumet (se Figur 6).  
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Figur 6 - Hittade du det du letade efter? 

Det framgick att 19 % (10 av 52) av respondenterna som svarade på fritext frågan ”Om du inte 

hittade allt eller delar av det du sökte ber vi dig specificera vad du letade efter” ansåg att det 

publicerades för få heltids och deltidsjobb som passade utbildning de läste. Enligt enkätsvaren så 

framgår det att det publiceras för få jobb för de studenter som studerar till miljövetare och eller 

inom området miljökommunikation. Det uppgavs även att det fanns för få jobb inom 

mediekommunikation och att större delen av annonserna är för studenter som studerar inom 

ekonomi eller IT (se Figur 7).  

 

Figur 7 - Om du inte hittade allt eller delar av det du sökte ber vi dig specificera vad du letade efter? 
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6 % (3 av 52) upplyste att det fanns ett lågt utbud av tips och annonser på praktik platser utrikes 

respektive inrikes. Detta kan bero på att SH Karriär inte får in tillräckligt med utlandsföretag som har 

möjligheten att ta in praktikanter. Följt av detta visade 6 % att gamla annonser som publicerats ligger 

kvar på karriärforumet och inte tagits bort vilket resulterat i att användarna inte vänder sig till SH för 

att det inte finns någonting inom deras egen studieinriktning eller studie situation (se Figur 7 

ovanför).  

”Jag letade efter aktuella och relevanta jobb som stämde överrens med min utbildning inom medie- 

och kommunikationsvetenskap, men dessa annonser var nästan ett år gamla och därför irrelevanta.” 

67 % (35 av 52) av svaren på denna fråga placerades i kategorin övrigt. Denna kategori står för de 

respondenter som inte använt sig av SH Karriär eller lämnat ett blankt svar. Det uppgavs även att 

respondenterna hade andra förväntningar på SH Karriär och trodde att det skulle vara en träffpunkt 

för studenter och arbetsgivare. Detta är någonting som SH Karriär har uttryckt att det är, men inte att 

det har framgått som en mötesplats utan mer som ett karriärforum. Detta kan vara viktigt att 

förtydliga vad SH Karriär menar med mötesplats och eventuellt bjuda in företag och studenter för att 

kunna knyta kontakt. 

7.1.6 Inloggning 

4 % (2 av 52) av respondenterna angav att de dagligen loggar in på karriärforumet. Det samma 

framgick även för de respondenterna som besöker karriärforumet en gång i veckan 4 % (2 av 52) och 

varje kvartal (se Figur 8). 6 % av respondenterna loggar in på karriärforumet några gånger i veckan, 

dock fanns det även respondenter som loggar in några gånger i månaden.  



 

 

37 

 

 

Figur 8 - Hur ofta loggar du in på SH Karriär? 

 

8 % (4 av 52) loggar in en gång i månaden och 17 % (9 av 52) angav att de loggar in ett fåtal gånger 

under året. 21 % av respondenterna loggar enbart in när skickas ut nyhetsbrev av SH karriär. Detta 

kan bero på att användarna förväntar på att SH Karriär ska ta steget och presentera nyheter som 

kommit in eftersom när de tidigare har besökt karriärforumet har de inte hittat det de eftersökt. 

Detta går i hand med de 17 % (9 av 52) som svarat att de aldrig loggar in på webbforumet. Den 

avgörande anledningen till detta är det inte finns tillräckligt med lockande erbjudanden (33 %, 23 av 

52) på SH Karriär och då söker sig respondera till andra karriärforum (26 %, 18 av 52) som har ett 

bredare urval av jobberbjudanden eller är vana vid att organisera extraarbeten på egen hand 10 %.  

Därefter uppgav 16 % av respondenterna att de glömt bort att de skapat ett konto på SH Karriär. 

Anledningen till detta kan vara att SH Karriär inte marknadsförs tillräckligt på högskolan då 

studievägledarna introducerar karriärforumet för studenterna när de inleder sin första termin. Det 

kan även vara så att studenterna kontaktar studievägledarna direkt eller via Kompassen (se Figur 9). 
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Figur 9 - Om du aldrig eller bara ibland loggar in på SH Karriär, vad kan det bero på? 

 

8 % (6 av 52) visade att karriärforumets struktur är en av anledningarna till att respondenterna inte 
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7.1.8 Vad vill användarna ha mer av? 

25 % (46 av 52) av respondenterna uppgav att det vill ha fler jobberbjudanden som både täcker 

heltid- och deltids anställningar samt sommarjobb.  17 % (31 av 52) uppgav att det vill att de ska 

finnas fler praktikplatserbjudanden. Följt av detta så angav 13 % (23 av 52) att det önskade fler 

trainee jobb och likaså uppsatsförslag och exjobb. Respondenterna uppgav även att önskade att det 

erbjöds stipendier (12 % 22 av 52), uppdrag (7 % 12 av 52). Likaså framkom det även flertalet 

erbjudanden kring ideella verksamheter (7 %, 13 av 52) och evenemang (5 % 10 av 52)(se Figur 10). 

 

 

Figur 10 - Vilka erbjudanden vill du ha mer av? 

 

7.1.9 Layout  

Majoriteten av respondenternas samlade intryck av både inloggningssidan och den inloggade 
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7.1.10 Det positiva med SH Karriär 

Det positiva respondenterna anser med SH Karriär är att den finns och att högskolan tar initiativ till 

att hjälpa studenterna att komma ut i arbetslivet men även att det finns möjlighet till att hitta jobb 

vid sidan av studierna.  Att det är ett bra karriärforum för att kunna ta del av jobb och praktikplatser 

men som också täcker andra områden inom karriärvägledning som exempelvis CV guide och tips.  

Respondenterna tycker även om att de skickar ut nyhetsbrev med det senaste som publicerats på 

forumet såsom nyheter och jobbannonser. 

7.1.10.1 Synpunkter på förbättring 

Bland synpunkter på hur karriärforumet kan förbättras var det många som nämnde att det bör finnas 

fler relevanta jobb inom de branscher som högskolan utbildar inom för att kunna nå ut till fler 

studenter.  Det nämndes även att ett bredare utbud av jobberbjudande, praktikplatser och 

traineeprogram. Respondenterna nämnde även att SH Karriär bör vara mer aktiv, uppdatera mer och 

ge mer liv på karriärforumet.  Att se över strukturen och förtydliga forumet då det på vissa ställen 

finns för mycket information som studenterna kan gå miste om. Det önskades även en snyggare 

layout. Det togs även upp att nyhetsbrevet bör omarbetas då den bara ska ge en överblick av 

tillgängliga jobb på karriärforumet. 
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7.2  Resultat av användartest – omgång 1  

I detta avsnitt presenteras resultaten från användartesterna på SH Karriärs befintliga karriärforum. 

7.2.1 Respondent 1 

Respondent 1 är en 22-årig student och har studerat 6 terminer på Södertörns högskola. Respondent 

1 berättar att innan skapandet av kontot på SH Karriär hade hon inte hört talas om karriärforumet, 

utan blev introducerad av studie- och karriärvägledare på högskolan. Anledningen till besöket var att 

hitta förslag på examensarbeten och undersöka vad som fanns att ta del av på karriärforumet. 

Respondent 1 har haft kontot på SH karriär i mindre än en termin. Hennes förväntningar på 

webbsidor som är skapade av Södertörns högskola är att de ska ge intryck av att tillhöra högskolan. 

Det ska vara visuellt tilltalande och enkelt att hitta det respondenten eftersöker. När det gäller det 

grafiska förväntar sig informanten att det ska vara enkelt att navigera och den grafiska indelningen av 

informationen ska hjälpa henne att hitta det hon söker. 

Respondent 1 navigerade sig på inloggningssidan av SH Karriär för att visa hur det ser ut, hur hon 

upplever inloggningssidan och vad hon skulle vilja förbättra. Hennes första kommentar var att sidan 

är enkel och tydlig, samtidigt som den påminner om Södertörns högskola. Den informerande texten 

understryker syftet med karriärforumet. Den andra kommentaren respondent 1 hade var placeringen 

av logga in och registrerings funktionerna på inloggningssidan. Enligt henne är de placerade på ett 

sätt där fokus riktas mer på att nya användare ska registrera sig på karriärforumet eftersom 

funktionen registrera är placerad längre ner än logga in. Hon säger att funktionerna kan placeras i 

anslutning till varandra och avdelat från informationstexten för att enkelt kunna se vad som behöver 

göras för att kunna logga in och återvända till karriärforumet. Respondent 1 betonar att detta skulle 

ge möjlighet att välja mellan att logga in eller registrera sig på karriär forumet utan att det riktas för 

mycket fokus på någon av dem.  

När Respondent 1 fortsätter att navigera sig på inloggningssidan och undrar över varför det visas 

samma klick alternativ i drop down- menyn två gånger när hon för över muspekaren på start 

knappen. Då hon uppger att ett av alternativen borde tas bort eller döpas om för att förstå skillnaden 

mellan dem. 

”Var ska jag trycka egentligen? Det är lite förvirrande, är det samma sida två gånger?” 
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När respondet 1 loggat in på karriärforumet kommenterar hon att det inte finns någon tydlig struktur 

av informationen som presenteras på startsidan. Det är svårt att hitta det hon letar efter och vill läsa 

mer om. Respondent 1 säger att det handlar specifikt om placeringen av nyheter och aktuella jobb. 

Likaså de bilder och länkar som ligger placerade i vänsterspalten och att länkarna är i snarlik storlek 

som rubrikerna. Detta gör att respondenten inte vet vilka länkar som tillhör respektive rubrik. 

Respondent 1 uppger att det positiva med karriärforumet är att de grafiska elementen såsom 

Södertörns logga, SH Karriärs egna logga samt färgerna, som hon associerar med Södertörns 

högskola. Likväl uppger hon att man skulle kunna använda fler färger på karriärforumet utifrån 

högskolans grafiska profil för att skapa ett större intresse för karriärforumet.  

7.2.2 Respondent 2 

Respondent 2 är 24 åring som studerat 7 terminer på Södertörns högskola. Respondent 2 är inte en 

registrerad användare på SH karriär utan har på egen hand hittat jobb vid sidan av studierna. Dock 

berättar respondenten att hon genom högkolans intranät fått kännedom om karriärforumet, men 

har inte haft ett intresse att ta reda på mer. Respondentens förväntningar på webbsidor skapade av 

högskolan ska bestå av en enkel layout samt ge intryck av att tillhöra Södertörns högskola. Det ska 

även vara visuellt tilltalande och ska bestå av en överskådlig struktur på presentationen av innehållet 

samtidigt ska man lätt kunna navigera runt på webbplatsen för att snabbt hitta det man eftersöker. 

Innan respondent 2 började orientera sig på inloggningssidan bad jag henne att berätta vad hon 

saknar eller inte förstår samt vad som är positivt eller negativt. Överlag upplevde respondent 2 att 

inloggningen till karriärforumet som tråkig och blek och blir inte intresserad av att logga in eller 

registrera sig på karriärforumet. Respondenten uppger att placeringen av funktionen registrering 

under introduktionstexten på karriärforumet drar fel fokus, då hon anser att fokuset ska ligga på 

inloggningsfunktionen som riktar sig till de existerande användarna. 
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Respondenten utmärker att bilden som placerats i headern inte är lämplig för detta ändamål då den 

är dåligt upplöst och inte säger så mycket om Södertörns högskola. Hon anser även att man bör se 

över hur de instruerade texternas storlek och placering av inloggning och registreringsfunktionerna. 

Respondenten tar upp att länktexten till ”Glömt användarnamn och lösenord?” har för stor text och 

ta över fokuset till inloggningen av karriärforumet. Respondent 2 uppgav att hon vill att det ska vara 

konsekvent när det gäller ord som används, då hon nämner att registreringsfunktionens titel kallas 

anmälan och i botten registrera, vilket hon upplever som irriterande och förvirrande.  

Efter att respondent 2 loggat in på SH karriär uppger hon att informationen som presenteras på 

karriärforumet är ostrukturerad och förvirrande då det uppvisar för mycket information på en gång.  

”Vart ska man börja titta? ” 

Respondenten beskriver att layouten på startsidan är enkel, dock betonar hon att den inte påminner 

henne om sh.se (högskolans egen webbsida). När hon första gången skrollar ner på karriärforumet 

uppmärksammar hon inte uppdelningen av nyheter och aktuella jobb utan efter att navigerat runt på 

inloggningssidan upptäcker respondenten att det presenteras två typer av information. I och med 

detta anmärker respondent 2 att karriärforumet placerar nyheterna i fokus, vilket hon anser bör 

ändras. Att man placerar aktuella jobb högst upp eftersom det är orsaken till studenterna vänder sig 

till karriärforumet, för att kunna söka jobb.  

”De (SH Karriär) måste visa vad de har att erbjuda, annars kommer inte studenterna komma tillbaka 

om de inte hittar informationen de söker. ” 

Respondent 2 nämner även en annan förvirring där funktionen min profil finns utplacerad på tre 

ställen. Hon kommer då med förslag på att man skapar en plats på sidan där allting relaterar till 

användarens profil ska finnas på samma plats. 
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7.3 Resultat av användartest – omgång 2 

Nedan presenteras de resultatet av användartesterna på layoutförslaget. 

7.3.1.1 Respondent 1 

Respondent 1 tycker att placeringen av logga in och registrering var tydlig och tyckte om att de båda 

funktionerna ligger i fokus. Hon behövde inte fundera över hur hon skulle gå tillväga för att logga in. 

Respondenten poängterade att färgerna på de grafiska rutorna till funktionerna logga in och 

registrera inte påminde henne om Södertörns högskola. Hon tolkade den gröna färgen på den höger 

placerade rutan logga in som ett klartecken på att det är här man kan ta sig vidare in i 

karriärforumet. Respondent 1 berättar även att det var tilltalande med mer färg på inloggningssidan 

av SH Karriär. Det som respondenten återknöt till högskolan var Södertörns logga, bilden och färgen 

beige som gjorde att det påminde om Södertörns högskola. 

Layoutförslaget över den inloggade startsidan presenterades därefter. Respondent 1 uttrycker att 

informationen som strukturerad och lätt att urskilja med hjälp av färgerna som använts. Hon uppger 

även att valet av att använda rutor för att strukturera informationen är väldigt bra för att få en 

överblick av det som SH Karriär har att erbjuda. Respondent 1 uppger att hon skulle vara mer 

intresserad av att logga in på SH Karriär om detta layoutförslag realiserades. 

7.3.1.2 Respondent 2 

När respondent 2 fick se layoutförslaget jag arbetat fram gav hon genast positiv reaktion och tyckte 

om att det hade tillkommit mer färg på inloggningssidan samt att inloggnings- och 

registreringsfunktionerna låg parallellt med varandra. Hon anmärkte att det var snyggt men det 

påminde henne inte om Södertörns högskola utan det var loggan och den gula färgen som hon 

förknippade med högskolan. Hon rekommenderade att jag kunde hämta inspiration från högskolas 

officiella webbsida sh.se för att ta fram en klarare igenkänning.  

När respondent 2 fick se det nya layoutförslaget till den inloggade sidan på SH Karriär blev hon 

positivt överraskad och tyckte att det här skulle vara en sida som flera skulle vilja besöka. Hon 

berättade även att strukturen och uppdelningen av informationen på sidan underlättade 

navigationen oerhört mycket med hjälp av rutorna.  Dock skulle hon vilja byta plats på rutorna 

nyheter och aktuella jobb som var placerade på den vänstra spalten. 
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Respondent 2 nämnde även att hon rekommenderade att byta plats på benämningarna nyheter och 

annonser, då annonser skulle placeras innan nyheter för att det ansåg att det är viktigare placera mer 

fokus på det som SH Karriär erbjuder. 

Andra synpunkter respondent 2 tog upp vara att ”Du – efter plugget intervjuerna skulle förstoras och 

placeras på sidan för att presentera för nuvarande användare vad tidigare studenter jobbar med 

efter sina avklarade studier på högskolan. Att man flyttar up kontakt informationen till kompassen 

och utvidga karriärprogram rutan och placera den under rutorna aktuella jobb och nyheter för att 

fylla ut sidan. 

7.4 Layoutförslag efter användartester 

Efter användartesterna så ändrade jag en del som respondenterna påpekat. Jag såg till så att färgerna 

på inloggningssidan ändrades, då den gröna färgen på logga in rutan ändrades till blå och ”registrera” 

ändrades till södertörns egna gula färg för att det ska vara lättare att känna igen. Jag omarbetade 

inloggningsrutorna som skulle förknippas med högskolans egen huvudsida sh.se. (se bild 7.1 ). 

Ändrade även placeringen av rutorna aktuella jobb och nyheter för att det skulle riktas mer fokus på 

tjänsterna som erbjuds. layouten för presentationsintervjuerna till Du – Efter plugget! omarbetades 

för att väcka ett större intresse hos användarna och visa vad tidigare studenter inom olika områden 

jobbar med på marknaden (se bild 7.2, 7.3, 7.4).  
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7.1 - Inloggningssidan till SH Karriär 
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7.2 - Inloggade startsidan (del 1) 

 

 

7.3 - Inloggade startsidan (del 2) 
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7.4 - Inloggade startsidan (del 3) 
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8 Analys 

Nedan redogörs analysen för på det resultat som erhållits från enkätundersökningen och 

användartesterna. 

8.1 Enkät 

8.1.1 Första kontakten med SH Karriär 

Resultatet tydde på att majoriteten av studenterna hade kommit i kontakt med karriärforumet via 

högskolans intranät. Vilket var överraskande eftersom studievägledarna på SH karriär upplevade 

studenterna mestadels kontaktade de direkt per telefon, mail eller genom kompassen då de har 

möjlighet att presentera karriärforumet för studenterna.  Det framkom även att de flesta 

respondenterna besöker karriärforumet eftersom det främst erbjuds möjligheter att söka jobb, 

praktikplatser, extrajobb och sommarjobb. Detta kan bero på att studenterna är behov av hjälp för 

att komma ut på arbetsmarknaden, men även ökad inkomst, då CSN bidraget inte räcker till för att 

täcka deras utgifter. 

8.2 Användning 

Att studenterna inte återkommer till karriärforumet kopplas till flertalet faktorer. Utifrån resultatet 

så framgick det att respondenterna delvis finner den information de eftersöker på SH Karriär, men 

även att vissa respondenter inte alls finner den informationen de eftersöker. Detta kan bero att det 

publiceras för lite heltids och deltidsjobb som passar de utbildningar studenterna läser på högskolan.  

En annan anledning kan vara att det även erbjuds ett lågt utbud av tips och annonser på 

praktikplatser, utrikes respektive inrikes. Detta kan vara till följd av att SH Karriär inte får in tillräkligt 

med erbjudanden från utlandsföretag som har möjligheten att ta emot praktikanter.  
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Resultatet påvisade även att det funnits gamla annonser som publicerats och ligger kvar på 

karriärforumet samt inte tagits bort. Vilket kan resulterat i att användarna inte vänder sig till SH 

Karriär för att det inte finns någonting inom deras egen studieinriktning eller studie situation som 

intresserar dem. Vilket i koppling till kategorin erbjud informativ feedback där Nielsen förespråkar att 

ett system alltid bör hålla användaren uppdaterad om vad som händer genom en passande 

återkoppling inom en rimlig tidsram. Detta är någonting som karriärforumet bör se över för att öka 

återbesöket på SH Karriär.  

Det uppgavs även att respondenterna hade andra förväntningar på SH Karriär och förmodade att det 

var en träffpunkt för studenter och arbetsgivare.  Detta är någonting som SH Karriär har uttryckt att 

det är, men det har inte framgått som en mötesplats utan mer som ett webbforum. Detta kan vara 

viktigt att förtydliga vad SH Karriär menar med mötesplats och eventuellt bjuda in företag och 

studenter ska ha chansen att kunna knyta kontakter. 

8.2.1 Inloggning 

 Det framgick även att det inte fanns tillräckligt med lockande erbjudanden på SH Karriär vilket har 

lett till att studenterna söker sig till andra karriärforum som offererar ett bredare urval av 

jobberbjudanden eller att de är vana att organisera extraarbeten på egen hand. Det visade sig även 

att respondenterna glömt bort att de skapat ett konto på SH Karriär. Anledningen till detta kan vara 

att marknadsföringen av SH Karriär inte är tillräckligt för att locka studenterna. Men även att 

studievägledarna introducerar karriärforumet för studenterna när de inleder sin första termin, då det 

skickas ut ett e-post utskick och klassbesök. En annan anledning kan även vara så att studenterna 

kontaktar studievägledarna direkt eller via Kompassen. 
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8.2.2 Navigation 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de kan navigera sig på karriärforumet utan större 

problem, dock framgick det även att vissa upplevde att det var svårt att navigera sig på 

karriärforumet. Orsaken till detta kan vara att informationsstrukturen är i behov av omarbetning för 

att innehållet ska bli mer överskådlig, då vissa delar i karriärforumet har för mycket text, vilket kan 

vara svårt för användaren att ta in. Detta är någonting som Shneiderman och Plaisant tar upp i 

kategorin strävan efter konsekvens man ska vara konsekvent i användandet av text, ordval, typsnitt 

etc. eftersom användaren ska inte vara tvungen att fundera över vad situationer eller handlingar har 

för betydelse (Nielsen 2010).  

8.3 Användartest  

8.3.1 Nuvarande layout – omgång 1 

8.3.1.1  Inloggningssidan  

I resultatet så framgick det att respondenterna upplevde inloggningssidan som enkel och tydligt, 

samt att de förknippar det med södertörns högskola. Respondent 2 utmärkte tydligt att hon ansåg 

att hon inte tilltalades av layouten och motiverades inte av att logga in eller registrera sig på 

karriärforumet. I anknytning till Hartmann et.al studie där de understryker att den visuella designen 

kan påverka användarens åsikt kring webbsidans användbarhet, vilket i detta fall påvisar en negativ 

effekt. Det framgick även ett mönster som tydde på att båda respondenterna ansåg att det placerats 

för stort fokus på registrering av nya användare. Respondet 1 ansåg att man bör lägga de i anslutning 

till varandra, medans respondent 2 ansåg att inloggningsfunktionen skulle ligga i fokus, för att 

motivera befintliga användarna till att logga in. 

Båda respondenterna upplevde att den informerande texten på inloggningssidan bör avdelas från 

funktionerna då är svårt att tyda. Detta kan kopplas till kategorin minimalistisk och estetisk design 

där Nielsen förespråkar att man inte ska använda sig överflödiga informationsenheter eftersom det 

leder till att den information som presenteras tävlar mot varandra. Vilket i sin tur minskar 

inforationens synlighet.  
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Det uppstår även en förvirring bland respondenterna när de navigerade sig i menyn och det visas 

samma klick alternativ i dropdown- två gånger när de för över muspekaren på start knappen. Vilket i 

anslutning till kategorin stöd den inre känslan tyder på att användarna i detta fall inte har någon 

känner kontroll över sidan samt att gränssnittet inte svarar på dess handlingar (Shneiderman och 

Plaisant 2008).  

Det framgick även att storlekarna på de instruerade texterna bör ses över samt att ordval bör vara 

konsekventa. Detta kopplas till kategorin strävan efter konsekvens där Shneiderman och Plaisant 

(2008) anser att man ska vara konsekvent i användandet av ordval i menyer. Samtidigt som Nielsen 

(2010) menar att användarna ska inte vara tvungna att fundera om ord, handlingar eller situationer 

har linkande betydelse.  

8.3.1.2 Inloggad startsida 

I resultatet så framgick det att respondenterna blev förvirrade av det presenterades för mycket 

information utan någon klar struktur som gjorde att de hade svårt navigera sig på karriärforumet 

utan någon röd tråd. Vilket i koppling till kategorin minimalistisk och estetisk design tyder på att SH 

Karriär har för många informationsenheter som tävlar om uppmärksamhet som resulterar i att det 

minskar dess synlighet då det presenteras för mycket information på en gång (Neilsen 2010). Man 

kan även knyta an detta till kategorin minska belastningen på korttidsminnet där både Shneiderman, 

Plaisant och Nielsen tar upp att människans informationsbearbetning av korttidsminnet är begränsat. 

För att kunna minimera belastningen kan det uppnås genom att skapa objekt, händelser och val som 

är synliga för användaren som inte kräver att denne ska komma ihåg all information. 

Resultatet påvisade även att respondenterna upplevde förvirring kring vad karriärforumets 

erbjudanden. Samt att det fanns en inkonsekvent användning av ”min profil” funktion en som 

placerats på tre ställen på karriärforumet. Detta kan även anknytas till stöd den inre känslan av 

kontroll som i detta sammanhang tyder på att den inkonsekventa användningen av funktionen ”min 

profil” som resulterar i att användaren inte har någon kontroll och vet inte vart denne ska vända sig. 
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8.3.2 Layoutförslag – omgång 2 

8.3.2.1 Inloggningssidan  

I resultatet framgick det en positiv reaktion till det nya layout förslaget där båda respondenterna 

uttryckte att det var uppfriskande att det tillkommit mer färg på inloggningssidan och en enhetlighet.  

men även att inlogginings- och registreringsfunktionen blivit placerade parallellt för att fokuset skulle 

neutraliseras. I koppling till Garret (2011) och Beaird (2007) så tyder det på att inloggningssidan är 

försedd med en enhetlig design och inte orsakar förvirring utan är balanserad. 

Det framgick även att informationen på inloggningssidan var strukturerad och lätt att urskilja med 

hjälp av det färgval som använts. Vilket resulterade i att navigationen på sidan blev överblickbar och 

lättförståelig. Vilket kan kopplas till kategorin minimalistisk och estetisk design, där Nielsen (2010) 

menar att dialoger inte ska innehålla irrelevant information som kan bidra till att de minskar dess 

relativa synlighet. 

 

8.3.2.2 Inloggad startsida 

Resultatet visade även att valet att använda rutor för att strukturera informationen på den inloggade 

startsidan som bidrog till en överblick av SH Karriärs erbjudanden och underlättad navigation (Beaird, 

2007, s.13). Vilket respondenterna uppskattade och ansåg skapade gynnsammare förutsättning för 

upptagning av informationen på karriärforumet.  Detta i anknytning till kategorin strävan efter 

konsekvens  är att man ska vara konsekvent i sin design (Shneiderman & Plaisant, 2008) samtidigt 

som användaren inte ska behöva ifrågasätta ord, situationer och handlingar har för betydelse 

(Nielsen 2010) utan det ska vara självförklarande (Krug 2006). 

De synpunkter på förbättringar kring layoutförslaget som tillkom applicerades på den nya layouten 

eftersom det skulle lyfta fram SH Karriärs erbjudanden till en högre nivå. Vilket var placeringen av 

”Du – Efter plugget” skulle breddas ut och flyttas upp. För att då presentera hur det har gått för 

andra studenter efter deras studier på högkolan. Även att flytta up kontakt informationen till 

kompassen. Utvidga karriärprogram rutan samt placera den under rutorna aktuella jobb och nyheter 

för att fylla ut sidan.  
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Slutligen uppgav respondenterna att det skulle vara mer intresserade till att besöka karriärforumet 

om denna layout implementerades, men ansåg även att andra studenter säkerligen skulle tycka om 

denna uppfiskande förändring. Detta kan knytas an till Hartmann et al. (2008)där det uttrycker att 

användarens tolkning av användbarhet är mer komplicerat än att säga att det är vackert. Dock så 

anser forskarna att en positiv upplevelse av den visuella designen kan påverka användarens åsikt 

kring användbarheten. Vilket i detta fall stämmer, då respondenterna yttrar att de skulle vara mer 

benägna att använda karriärforumet om designförslaget realiserades.  
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9  Diskussion och slutsatser 

I följade avsnitt kommer det att diskuteras kring examensarbetets resultat med hänsyn till de som 

framgått från enkätundersökningen och användartesterna. 

9.1 Återblick 

Målet med detta examensarbete var att utföra en användarstudie och skapa ett layoutförslag till SH 

Karriär. Arbetet syftade till att framta ett designförslag som på ett grafiskt tilltalande sätt skulle 

visualisera innehållet på SH Karriärs inloggning - och inloggade startsida med hjälp av olika teoretiska 

riktlinjer och praktiska metoder som kunnat stödja, samt möjligöra att projektmålet uppfyllts . 

9.2 Mina förväntningar och projektets resultat 

Arbetet med SH Karriär har varit både omfattande och intensivt. Jag visste redan från början att det 

som väntade mig var en hårdpressad tidsplan eftersom arbetet inleddes tre veckor efter kursstart. 

Trots detta tycker jag att med hjälp av extra långa arbetsdagar har jag lyckats genomföra ett 

examensarbete vars resultat inte bara uppfyller mina egna, utan även beställarens förväntningar. 

Genom att följa ett flertal designprinciper och riktlinjer inom användbarhet, visuell design och 

informationsarkitektur på webben har jag lyckats ta fram ett layoutförslags som jag anser är mer 

tilltalande, användbar och överskådlig för SH Karriärs användare. Att det utförts en 

enkätundersökning för att tangera det övergipande problemet men att även utförts ett antal 

användartester på har bidragit till att layouten blivit tydlig samt även satt mer fokus på det 

karriärforumet har att erbjuda studenterna. Vilket har gjort att den respons som erhållits från 

användartesterna har möjliggjort förbättring av brister i layouten. 

Detta examensarbete har inte bara resulterat i ett nytt layoutförslag till SH Karriär, utan jag har även 

lärt mig oerhört mycket under arbetet samt haft möjligheten att använda de kunskaper jag erhållit 

från IT, medier och design programmet. Vilket har varit ett personligt mål med detta arbete och 

värdefull erfarenhet när man ska ut på arbetsmarknaden. 
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9.3 Reflektion kring arbetsprocessen 

I detta uppdrag hade jag väldigt fria tyglar när det gällde upplägget av examensarbetet, vilket var 

väldigt positivt. Jag och likaså min beställare på SH Karriär anser att arbetsprocessen har fortlöpt 

väldigt bra. Trots den pressande tidsplanen lyckades det praktiska arbetet bli klart inom de angivna 

tidsramarna. Arbetsflödet har fungerat bra och jag har lyckats uppnå alla mål och delmål. Detta har 

berott på att jag har haft möjligheten till veckovisa möten med beställaren samt mail kontakt vilket 

resulterade i att vi tillsammans har kunnat upprätthålla en bra kommunikation, vilket har underlättat 

arbetet samt att det tillkommit bra synpunkter under dessa möten som jag tagit till mig och haft i 

åtanke under genomförandet. Det har även varit en fördel att kunna jobba på högskolan, där SH 

Karriär är lokaliserad och driver sin verksamhet.  

Jag har inte haft många utmaningar i detta examensarbete då jag har haft goda arbetsförhållanden 

och kunskaper inom det ämnesområdet som jag valt att utföra mitt arbete. Den största utmaningen 

har varit tiden, då arbetet inleddes 3 veckor efter kursstart, men även avgränsning av arbetet för att 

hinna leverera i tid. Trots denna utmaning tycker jag att jag genomfört ett arbete som jag kan vara 

stolt över att presentera. Att ha haft SH Karriär som beställare har varit spännande och lärorikt, samt 

att båda parter har varit nöjda med det samarbete vi har haft.  

9.4 Framtida arbete 

Det slutgiltiga förslaget (se avsnitt 7.4) kommer att ligga till grund för den nya layouten av SH Karriärs 

karriärforum som kommer att presenteras för systemföretaget Mira Networks. 

 Om implementering av designförslaget genomförs på karriärforumet råds att samma designmönster 

appliceras på de resterande undersidorna av SH Karriär för det ska få en enhetligframtoning. Efter 

implementeringen råds det även att göra vidare tester på karriärforumet för att säkerställa 

användbarheten efter de heuristiska riktlinjerna och erhålla kontinuerlig feedback från användarna i 

den mån det är möjligt. 

Härnäst, bortanför ramarna för detta examensarbete önskar jag SH Karriär lycka till. 
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11   Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Preliminär tidsplan 

Tidplan – ExJobb 

V.17 – Torsdag 24 april 2014 – Söndag 27 april 2014 

• Skapa WBS och Tidplan  
• Maila handledare.  
• Läsa tidigareforskning  
• Läsa informationsarkitektur -  Morville och Rosenfeld. 
• Punkta ner vad är det jag vill få ut av enkäten (vad ska finnas med ?) 
• Skapa rapport dokument 

V.18 - Måndag 28 april 2014 – Söndag 4 maj 

• Boka möte med beställare. 
Prata om vad det är som ska levereras: 

- Användarstudie och layoutförslag  

• Utforma enkätfrågor + mall med Survey Monkey. 
• Publicera enkät onsdag 30 april 

 

• Skapa intervjumall 
• Boka respondenter(2 st) 

 

• Utföra minst 1 intervju (registrerad student på SH karriär)  
• Sammanställa intervju 
• Arbeta på rapporten: Strukturera upp dokumentet. 

Skriva: Bakgrund, syfte, målbeskrivning, avgränsningar och förväntande resultat  

v.19 - Måndag 5 maj  2014 – Söndag 11 maj 2014 

• Måndag: Innehålls analys av SH karriär inloggningssidan + main page, Nielsen Heuristics. 
• Måndag boka användartestare till färdiga layouten.  
• Tisdag och onsdag – läsa+ skriva rapport: teori. 
• Torsdag - stänga enkätundersökningen 12:00 
• Tordag till lördag sammanfatta och analysera data.  
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Skriva i rapporten 

• Söndag – Planera genomförande och inleda skissarbetet.  

v.20 - Måndag 12 maj 2014 – Söndag 18 maj 2014 

• Boka in ett möte med Manal denna dag redogöra resultatet av enkätundersökningen och 
intervjuerna  

• Måndag: Inleda skissarbetet. 
• Tisdag: Skissa klart layouten och presentera för Manal på Eftermiddag. 

   Skriva på rapporten: genomförande avsnitt. 

• Onsdag till Fredag: föra in skissen i indesign eller photoshop. 
• Skriva på rapporten  

v.21 - Måndag 19 maj 2014 –Söndag 25maj  2014 

• Måndag och tisdag: Utföra användartester och sammanfatta resultat 

• Onsdag: Sammanställa resultat och implementera förändringar.  

• Torsdag till söndag: skriva klart rapport. 

v.22 – Måndag 26 maj 2014 – Söndag 1 juni 2014 

• Lägga in det sista. Gå igenom rapporten och lämna in. 

• Måndag kl. 15:00 inlämning av rapport för opponering  
• Skriva på opponering 
• Lämna in opponering 30 maj 
• Planera presentation av ExJobbet 
• Skapa powerpoint + manus.   

 

v.22 - Måndag 2 juni 2014 – Torsdag 5 juni 2014 

• 2 & 3 juni - Presentation och demonstration av examensarbete. 
8:00 - 17:00  

• 4- 5 juni jobba på rapporten utefter opponering. 
• Deadline 5 juni! – 23:59 Slutinlämning och publicering av rapport. 
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11.2 Bilaga 2 – Enkätmall från Survey Monkey 
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11.3 Bilaga 3 – Kartläggning av nuvarande karriärforum 
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11.4 Bilaga 4 – Nya kartläggning till layoutförslaget 
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11.5 Bilaga 5 – Pappers skisser 
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