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SAMMANFATTNING	  
	  

Många	  använder	  sig	  av	  internet	  i	  mobiltelefonen	  till	  att	  göra	  olika	  ärendet	  som	  

att	  t.ex.	  titta	  efter	  potentiella	  universitet	  som	  han	  eller	  hon	  har	  i	  åtanke	  att	  börja	  

studera	  på.	  Det	  är	  viktigt	  att	  universitet	  har	  en	  tilltalande	  webbsida	  för	  att	  locka	  

studenter	  till	  sitt	  universitet	  och	  att	  viktigt	  innehåll	  presenteras	  på	  ett	  tilltalande	  

sätt.	  

Syftet	  är	  att	  bidra	  med	  ytterligare	  forskning	  och	  underlag	  genom	  att	  skapa	  

riktlinjer	  för	  svenska	  universitets	  webbsidor.	  

	  

En	  kvantitativ	  studie	  gjordes	  som	  tog	  fram	  vad	  studenter	  hade	  för	  önskemål	  

gällande	  universitets	  webbsidor.	  Riktlinjer	  skapades	  utifrån	  studien	  och	  tidigare	  

studier	  samt	  teori.	  En	  prototyp	  skapades	  med	  en	  responsiv	  design	  för	  att	  kunna	  

utvärdera	  riktlinjerna	  med	  hjälp	  av	  prototypen.	  

	  

Efter	  användartester	  togs	  ett	  slutgiltigt	  förslag	  fram	  med	  riktlinjer	  och	  

kommentarer	  samt	  bilder	  som	  förtydligar	  riktlinjerna.	  
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ABSTRACT	  
 

Many	  people	  use	  the	  Internet	  on	  mobile	  phones	  to	  make	  different	  errands	  such	  

as	  look	  for	  potential	  university.	  It	  is	  essential	  that	  universities	  have	  an	  attractive	  

website	  to	  attract	  students	  to	  its	  universities	  and	  that	  important	  content	  is	  pre-‐

sented	  in	  an	  appealing	  way.	  	  

The	  goal	  was	  to	  contribute	  with	  further	  research	  and	  create	  guidelines	  for	  

Swedish	  universities	  websites.	  	  

	  

A	  quantitative	  study	  was	  developed	  where	  students	  requests	  regarding	  univer-‐

sity	  websites	  was	  demonstrated.	  The	  guidelines	  were	  created	  on	  the	  basis	  of	  the	  

study,	  previous	  studies,	  and	  theory.	  A	  prototype	  was	  created	  with	  a	  responsive	  

design	  to	  test	  the	  guidelines	  with	  the	  help	  of	  a	  prototype.	  	  

	  

After	  the	  tests,	  a	  final	  draft	  with	  the	  guidelines	  was	  created	  with	  comments	  and	  

images	  that	  clarified	  the	  guidelines.	  
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1.	  INLEDNING	  
	  
Användningen	  av	  smarta	  mobiltelefoner	  och	  surfplattor	  har	  ökat	  markant	  de	  sen-‐

aste	  åren.	  År	  2010	  hade	  22	  %	  av	  Sveriges	  befolkning	  tillgång	  till	  en	  smartmobil	  och	  

2	  %	  hade	  tillgång	  till	  en	  surfplatta.	  	  År	  2015	  hade	  77	  %	  av	  Sveriges	  befolkning	  till-‐

gång	  till	  en	  smartmobil	  och	  59	  %	  hade	  tillgång	  till	  en	  surfplatta.	  I	  snitt	  använde	  

befolkningen	  internet	  i	  mobiltelefonen	  cirka	  8,1	  timmar	  per	  vecka	  år	  2015	  

(Svenskarna	  och	  internet,	  2016).	  	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  för	  verksamheter	  att	  anpassa	  

sina	  webbsidor	  efter	  fler	  plattformar	  än	  datorn	  då	  statistiken	  säger	  att	  fler	  och	  fler	  

använder	  mobiltelefoner	  mer	  än	  tidigare	  och	  utvecklingen	  pekar	  på	  att	  antalet	  

kommer	  stiga.	  

	  

Att	  designa	  för	  mobila	  enheter	  i	  första	  hand	  gör	  att	  organisationer	  kan	  förbereda	  

sig	  för	  den	  mobila	  tillväxten	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  leverera	  innovativa	  upplevelser	  

genom	  att	  skapa	  nya	  användningssätt	  och	  anpassade	  funktioner	  (Wroblewski,	  

2011).	  Wroblewski	  (2011)	  menar	  att	  organisationer	  bör	  designa	  webbsidor	  för	  mo-‐

bila	  enheter	  i	  första	  hand	  istället	  för	  att	  designa	  en	  webbsida	  i	  en	  dator	  för	  att	  se-‐

dan	  ha	  en	  applikation	  eller	  annan	  version	  i	  mobila	  enheter.	  

	  

En	  av	  de	  grupper	  som	  använder	  internet	  mest	  är	  personer	  mellan	  16-‐25	  år.	  	  

91	  %	  av	  gruppen	  mellan	  16-‐25	  år	  använder	  internet	  dagligen	  (Svenskarna	  och	  

internet,	  2016)	  och	  bland	  dem	  som	  blev	  antagna	  för	  universitetsstudier	  för	  

höstterminen	  2016	  var	  dem	  flesta	  under	  25	  år	  (SCB,	  2016).	  Dem	  tillhör	  den	  grup-‐

pen	  av	  svenskar	  som	  använder	  sig	  av	  internet	  i	  mobiltelefonen	  mest	  vilket	  tyder	  på	  

att	  universitet	  bör	  ha	  webbsidor	  som	  är	  anpassade	  efter	  olika	  plattformar.	  

Universitets	  webbsidor	  som	  prioriterar	  en	  god	  användarupplevelse	  löper	  större	  

chans	  att	  få	  bättre	  avkastning	  för	  investeringen	  av	  en	  bra	  webbsidor.	  

Det	  gäller	  att	  optimera	  navigationen	  på	  en	  mobilsida	  genom	  att	  ha	  utrymme	  mellan	  

länkar	  och	  ha	  tydliga	  knappar.	  Knapparna	  eller	  länkarna	  i	  mobiltelefonen	  ska	  vara	  

anpassade	  efter	  fingrarna	  som	  behöver	  mer	  utrymme	  än	  en	  datormus	  (Smashing	  

magazine,	  2010).	  
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Skillnaden	  mellan	  universitets	  webbsidor	  och	  webbsidor	  som	  t.ex.	  

hotellbokningssidor,	  resesidor,	  YouTube	  mm	  är	  att	  universitetssidor	  har	  mycket	  

information	  med	  många	  olika	  kategorier.	  En	  responsiv	  design	  på	  sidor	  med	  mindre	  

kategorier	  kan	  därför	  vara	  enklare	  att	  genomföra,	  så	  frågan	  är	  hur	  ett	  universitet	  

ska	  designa	  sin	  webbsida	  för	  att	  få	  med	  allt	  innehåll	  som	  krävs	  och	  samtidigt	  göra	  

det	  enkelt	  för	  studenter	  att	  navigera	  på	  sidan.	  

1.1 Problembeskrivning 

I	  en	  studie	  som	  gjordes	  med	  mer	  än	  1000	  high	  school	  studenter	  rapporterades	  att	  1	  

av	  4	  bortsåg	  från	  en	  skola	  om	  dem	  haft	  en	  dålig	  erfarenhet	  av	  skolans	  webbsida	  när	  

dem	  skulle	  söka	  till	  högskolan	  (Noel-‐Levitz,	  2010).	  

Studenter	  har	  en	  mängd	  kommunikationsmöjligheter	  på	  internet	  men	  universitets	  

webbsida	  är	  fortfarande	  studenternas	  främsta	  portal	  till	  universitetet.	  Eftersom	  det	  

finns	  ett	  så	  brett	  utbud	  av	  metoder	  för	  att	  kommunicera	  med	  studenter	  är	  det	  vik-‐

tigt	  för	  universitet	  att	  förstå	  vad	  studenter	  kan	  förvänta	  sig	  (Noel-‐Levitz,	  2010).	  	  

Studier	  har	  gjorts	  i	  USA	  med	  blivande	  studenter	  (Sherwin,	  2016	  och	  Ruffalo	  Noel	  

Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  &	  NRCCUA,	  2015)	  där	  tester	  har	  gjorts	  och	  

man	  har	  frågat	  blivande	  studenter	  vad	  dem	  föredrar	  på	  ett	  universitets	  webbsida.	  

Där	  finns	  riktlinjer	  som	  beskriver	  att	  universitet	  bör	  visa	  hur	  mycket	  det	  kostar	  att	  

studera	  på	  universitetet	  på	  ett	  tydligt	  sätt,	  något	  som	  inte	  kan	  appliceras	  på	  

svenska	  universitet	  då	  det	  är	  gratis	  skolgång	  i	  Sverige.	  

Studierna	  är	  gjorda	  med	  blivande	  studenter	  i	  USA	  och	  tanken	  är	  att	  ta	  fram	  riktlin-‐

jer	  där	  studier	  görs	  med	  nuvarande	  studenter	  och	  där	  riktlinjerna	  kan	  appliceras	  

på	  universitet	  i	  Sverige.	  

1.2 Frågeställning och syfte 

Syftet	  är	  att	  bidra	  med	  ytterligare	  forskning	  och	  underlag	  genom	  att	  skapa	  riktlinjer	  

för	  universitets	  webbsidor.	  Riktlinjerna	  används	  i	  en	  prototyp	  av	  ett	  universitets	  

webbsida	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  och	  testa	  riktlinjerna.	  	  

Prototypen	  kommer	  vara	  av	  typen	  responsiv	  design	  som	  följer	  de	  riktlinjer	  som	  

universitet	  bör	  eftersträva	  vid	  utvecklandet	  av	  sin	  webbsida.	  

Sundeen,	  Garland	  Vince	  &	  Wienke	  (2016)	  nämner	  att	  studenter	  kan	  uppleva	  att	  

universitets	  webbsidor	  är	  svåra	  att	  navigera	  i	  och	  tycker	  att	  vikten	  borde	  läggas	  på	  
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att	  det	  ska	  vara	  enklare	  att	  hitta	  information	  på	  webbsidorna	  och	  att	  det	  ska	  finnas	  

bättre	  och	  tydligt	  märkta	  navigationslänkar.	  	  

Forskningen	  kommer	  utgå	  från	  följande	  frågeställning:	  

	  

• Vilka	  riktlinjer	  bör	  svenska	  universitet	  använda	  sig	  av	  vid	  utvecklandet	  av	  

en	  responsiv	  webbsida	  sett	  ur	  studenters	  perspektiv?	  

	  

1.3 Mål 

Målet	  är	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  för	  svenska	  universitet	  vid	  design	  av	  en	  webbsida.	  En	  

klickbar	  prototyp	  ska	  skapas	  där	  varje	  riktlinje	  testas	  och	  utvärderas.	  Riktlinjerna	  

och	  prototypen	  kommer	  utgå	  från	  en	  kvantitativ	  studie	  och	  litteraturstudier.	  En	  

kvalitativ	  studie	  kommer	  göras	  för	  att	  utvärdera	  användbarheten	  och	  funktionen	  

för	  varje	  riktlinje.	  

1.4 Målgrupp 

Riktlinjerna	  är	  riktade	  till	  utvecklare,	  designers,	  ledningsgrupper	  och	  andra	  

intressenter	  inom	  utvecklingen	  av	  universitets	  webbsidor	  i	  Sverige.	  

1.5 Universitets webbsidor 

Ett	  sätt	  att	  kunna	  nå	  ut	  till	  studenterna	  är	  att	  ha	  webbsidor	  som	  är	  anpassade	  efter	  

olika	  skärmar	  då	  det	  idag	  är	  vanligt	  att	  studenter	  använder	  sig	  av	  andra	  enheter	  än	  

en	  dator	  som	  t.ex.	  en	  mobiltelefon	  eller	  en	  surfplatta.	  

Genom	  ett	  mobilvänlighetstest	  på	  Google	  (Google	  Webmaster	  Tools,	  2016)	  fick	  

Luleå	  tekniska	  universitets	  webbsida	  betyget	  Inte	  mobilvänlig.	  Sidan	  ansågs	  inte	  

mobilvänlig	  på	  grund	  av	  följande	  punkter:	  

	  

• Det	  går	  inte	  att	  se	  vad	  det	  står	  eftersom	  texten	  är	  för	  liten	  

• Länkarna	  sitter	  för	  tätt	  ihop	  

• Inget	  visningsområde	  för	  mobil	  har	  angetts	  

	  

I	  figur	  1	  visas	  Luleå	  Tekniska	  Universitets	  webbsida	  till	  vänster	  i	  datorformat	  och	  

till	  höger	  i	  mobilformat.	  	  
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Figur	  1	  -‐	  Luleå	  Tekniska	  Universitets	  webbsida	  

	  

Även	  Södertörns	  högskola	  fick	  betyget	  Inte	  mobilvänlig	  (Google	  Webmaster	  Tools,	  

2016)	  på	  samma	  grunder	  som	  Luleå	  Tekniska	  Universitet	  samt	  en	  punkt	  till	  som	  

förklarade	  att	  innehållet	  är	  bredare	  än	  skärmen.	  	  

	  

Luleå	  Tekniska	  Universitets	  webbsida	  kommer	  användas	  som	  exempel	  och	  

utvecklandet	  kommer	  fokusera	  på	  att	  designa	  för	  mobila	  enheter	  i	  första	  hand	  men	  

designen	  kommer	  att	  vara	  responsiv	  så	  att	  den	  kan	  användas	  till	  olika	  skärmar	  för	  

att	  kunna	  utvärdera	  riktlinjerna	  i	  olika	  format.	  

1.6 Avgränsningar 

I	  denna	  studie	  har	  prototyper	  skapats	  och	  inte	  en	  färdig	  design	  över	  hela	  innehållet	  

som	  bör	  finnas	  på	  en	  universitets	  webbsida.	  Designen	  har	  gjorts	  i	  Adobe	  Muse	  utan	  

att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  systemspecifikationer	  som	  kan	  finnas	  hos	  olika	  universitets	  

webbsidor.	  Det	  kan	  innebära	  att	  vissa	  justeringar	  måste	  göras	  för	  att	  riktlinjerna	  

ska	  implementeras	  i	  deras	  nuvarande	  webbsida.	  

Studien	  riktlinjer	  till	  universitets	  webbsidor	  har	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  lagar	  som	  

eventuellt	  kan	  påverka	  utformningen	  av	  en	  universitets	  webbsida.	  
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1.7 Begreppsdefinition 

Nedan	  löper	  en	  förklaring	  över	  vissa	  begrepp	  som	  används	  i	  rapporten	  och	  dess	  

mening:	  

	  

LTU	  -‐	  Förkortning	  för	  Luleå	  Tekniska	  Universitet.	  

	  

Mobiltelefon	  –	  Avser	  en	  smart	  mobiltelefon	  med	  pekskärm	  som	  har	  tillgång	  till	  

internet.	  

	  

Mobila	  enheter	  –	  Kan	  bland	  annat	  vara	  en	  mobiltelefon	  eller	  en	  surfplatta.	  

	  

Adobe	  Photoshop	  –	  Bildredigeringsprogram.	  

	  

Pixel/Pixlar	  –	  En	  punkt	  med	  en	  viss	  färg	  och	  en	  viss	  placering.	  Flera	  punkter	  bildar	  

tillsammans	  en	  bild.	  

	  

Px	  –	  Förkortning	  av	  pixel.	  

	  

Färgkod	  –	  En	  märkning	  på	  en	  viss	  typ	  av	  färg	  där	  alla	  färger	  har	  olika	  färgkoder.	  	  

	  

High	  school	  –	  USAs	  motsvarighet	  till	  gymnasiet.	  

	  

Mainstream	  –	  Normer	  till	  skillnad	  från	  experter.	  

	  

GUI	  –	  Användargränssnitt.	  

	  

Smartklockor	  –	  Klockor	  med	  internet	  funktioner.	  

	  

Mastersida	  –	  En	  sida	  vars	  innehåll	  finns	  på	  alla	  övriga	  sidor.	  

	  

Media	  queries	  –	  Ett	  sätt	  att	  anpassa	  innehåll	  efter	  skärmstorlekar	  vid	  utveckling	  

av	  en	  responsiv	  webbsida.	  



	   6	  

2.	  TEORI	  
	  
Teoridelen	  tar	  upp	  relevant	  teori	  för	  området	  och	  beskriver	  hur	  en	  webbsida	  ska	  

designas	  efter	  mobiltelefoner	  i	  första	  hand,	  responsiv	  webbdesign,	  riktlinjer,	  

riktlinjer	  för	  användbarhet	  och	  tidigare	  studier.	  

2.1 Riktlinjer 

I	  boken	  Research-‐Based	  Web	  Design	  &	  Usability	  Guidelines	  (2003)	  riktar	  sig	  riktlin-‐

jerna	  till	  dem	  intressenter	  som	  är	  involverade	  i	  utvecklandet	  av	  en	  webbsida.	  Även	  

om	  författarna	  har	  gått	  igenom	  500	  riktlinjer	  så	  beskriver	  dem	  att	  ytterligare	  

riktlinjer	  kan	  behövas	  och	  då	  boken	  är	  från	  2003	  kan	  nya	  riktlinjer	  behöva	  adderas	  

eller	  uppdateras.	  	  Författarna	  (Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall,	  2003)	  skriver	  bland	  

annat	  att	  man	  bör	  skapa	  navigationsalternativ	  och	  lista	  innehåll	  i	  en	  meny	  för	  att	  

assistera	  besökaren	  på	  sidan.	  Dem	  nämner	  även	  att	  länkar	  bör	  vara	  relevanta	  och	  

inte	  missleda	  besökaren	  och	  om	  det	  finns	  länkar	  som	  är	  extra	  viktiga	  så	  bör	  de	  

upprepas	  och	  finnas	  på	  flera	  ställen.	  Även	  olika	  multimedia	  element	  som	  t.ex.	  video,	  

ljud	  och	  animationer	  kan	  hjälpa	  att	  fånga	  en	  besökares	  uppmärksamhet	  och	  hjälpa	  

besökaren	  att	  fokusera	  på	  det	  dem	  letar	  efter.	  Precis	  som	  Wroblewski	  (2011),	  

Marcotte	  (2011),	  Smashing	  magazine	  (2010)	  så	  skriver	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  

Nall	  (2003)	  att	  man	  bör	  anpassa	  designen	  till	  olika	  skärmar	  då	  det	  inte	  går	  att	  anta	  

att	  alla	  besökare	  använder	  sig	  av	  en	  typ	  av	  skärm.	  

2.2 Riktlinjer för användbarhet 

Steve	  Krug	  (2006)	  beskriver	  att	  första	  regeln	  för	  användbarhet	  är	  att	  inte	  få	  

användaren	  att	  behöva	  tänka.	  Han	  menar	  att	  webbsidan	  bör	  få	  besökaren	  att	  förstå	  

innehållet	  och	  att	  innehållet	  ska	  vara	  självförklarande.	  När	  en	  webbsida	  skapas	  så	  

är	  designerns	  och	  utvecklarens	  roll	  att	  ta	  bort	  eventuella	  frågetecken	  som	  besöka-‐

ren	  har.	  Han	  nämner	  5	  viktiga	  punkter	  att	  tänka	  på	  för	  att	  få	  besökaren	  att	  förstå	  

webbsidan:	  	  

	  

1.	  Skapa	  en	  visuell	  hierarki	  (De	  viktigaste	  sakerna	  är	  mer	  framträdande	  och	  saker	  

som	  är	  relaterade	  är	  också	  relaterade	  visuellt).	  
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2.	  Dra	  nytta	  av	  konventioner	  (Det	  innebär	  att	  vi	  inte	  ska	  uppfinna	  hjulet	  igen	  utan	  

använd	  de	  konventioner	  som	  människor	  redan	  har	  lärt	  sig	  och	  känner	  till	  som	  t.ex.	  

att	  en	  liten	  text	  under	  en	  bild	  förklarar	  vad	  bilder	  visar).	  

	  

3.	  Dela	  upp	  sidor	  i	  tydligt	  definierade	  områden.	  

	  

4.	  Gör	  det	  uppenbart	  om	  vad	  som	  är	  klickbart	  t.ex.	  i	  en	  textruta	  att	  ha	  en	  text	  som	  

heter	  läs	  mer	  eller	  ha	  en	  tydlig	  sökruta	  där	  texten	  “Sök..”	  finns.	  

	  

5.	  Minimera	  buller.	  Med	  det	  menar	  Krug	  (2006)	  att	  minska	  det	  visuella	  bullret	  ge-‐

nom	  att	  inte	  ha	  för	  mycket	  information	  och	  rubriker	  som	  gör	  att	  det	  blir	  rörigt.	  Det	  

blir	  även	  rörigt	  om	  det	  är	  rörigt	  i	  bakgrunden	  t.ex.	  en	  bild	  som	  är	  fokuserad	  oavsett	  

var	  på	  sidan	  du	  befinner	  dig.	  

	  

Precis	  som	  Krug	  (2006)	  nämner	  även	  Colborne	  (2011)	  och	  Smashing	  magazine	  

(2010)	  att	  en	  mobil	  design	  behöver	  vara	  enkel	  då	  mobiltelefoner	  även	  används	  

utomhus	  till	  skillnad	  från	  en	  stationär	  dator	  som	  oftast	  befinner	  sig	  i	  hemmiljö	  eller	  

på	  ett	  kontor	  dvs.	  en	  fast	  plats.	  Det	  finns	  många	  olika	  scenarier	  där	  designen	  behö-‐

ver	  vara	  enkel	  i	  en	  mobiltelefon	  t.ex.	  då	  personer	  bär	  på	  en	  väska	  och	  tittar	  i	  

mobiltelefonen	  med	  en	  hand,	  när	  människor	  står	  i	  kön	  i	  matvarubutiker	  eller	  

använder	  mobiltelefonen	  en	  solig	  dag	  då	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  skärmen.	  Det	  gäl-‐

ler	  att	  optimera	  navigationen	  på	  en	  mobilsida	  genom	  att	  ha	  utrymme	  mellan	  länkar	  

och	  tydliga	  knappar	  eller	  länkar.	  Det	  gäller	  att	  tänka	  på	  att	  knapparna	  eller	  län-‐

karna	  i	  mobiltelefonen	  ska	  vara	  anpassade	  efter	  fingrarna	  som	  behöver	  mer	  

utrymme	  än	  en	  datormus.	  

	  

Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  skriver	  om	  universella	  riktlinjer	  och	  nämner	  

bland	  annat	  80/20	  regeln	  som	  innebär	  att	  80	  %	  av	  trafiken	  utgörs	  av	  	  

20	  %	  av	  sidans	  funktioner	  och	  att	  man	  kan	  begränsar	  de	  möjliga	  åtgärder	  som	  kan	  

genomföras	  t.ex.	  dölja	  de	  alternativ	  som	  inte	  används	  lika	  ofta	  för	  att	  begränsa	  

användaren	  till	  de	  alternativ	  som	  är	  mer	  attraktiva.	  
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Enligt	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  dömer	  besökare	  en	  internetsida	  av	  den	  

första	  sidan,	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  sidan	  har	  minimala	  hinder	  så	  att	  besökaren	  

inte	  blir	  besvärad	  av	  en	  rörig	  sida	  eller	  mycket	  information.	  Sidan	  bör	  ha	  en	  tydlig	  

vy	  så	  att	  besökaren	  lättare	  kan	  orientera	  runt	  på	  sidan	  och	  även	  ha	  progressiva	  

drag	  för	  att	  locka	  besökaren	  att	  gå	  vidare	  till	  andra	  delar	  av	  webbsidan	  t.ex.	  genom	  

lockande	  rubriker	  eller	  länkar.	  	  

	  

Härmning	  är	  kanske	  den	  äldsta	  och	  mest	  effektiva	  metoden	  för	  att	  uppnå	  stora	  

framsteg	  i	  design.	  Härmning	  används	  för	  att	  förbättra	  användbarheten	  och	  se	  till	  att	  

uppfattningen	  av	  designen	  motsvarar	  hur	  det	  fungerar	  eller	  ska	  användas	  dvs.	  Folk	  

förstår	  system	  och	  miljöer,	  och	  interagerar	  med	  dem,	  genom	  att	  jämföra	  resultaten	  

av	  deras	  mentala	  modeller	  med	  verkliga	  system	  och	  miljöer.	  

	  

Giles	  Colborne	  (2011)	  beskriver	  att	  ju	  fler	  funktioner	  du	  lägger	  till,	  desto	  mindre	  

chans	  har	  du	  att	  komma	  över	  en	  ny	  funktion	  som	  är	  av	  verkligt	  värde	  för	  någon.	  

Han	  menar	  att	  funktionerna	  kommer	  att	  gå	  ur	  tiden	  och	  ju	  fler	  funktioner	  du	  har	  

desto	  svårare	  blir	  det	  att	  ersätta	  de	  med	  de	  nya	  funktionerna.	  Colborne	  (2011)	  

beskriver	  även	  att	  designen	  i	  första	  hand	  ska	  riktas	  mot	  mainstream	  personer	  och	  i	  

andra	  hand	  experter.	  Mainstream	  personer	  vill	  få	  jobbet	  gjort	  snabbt,	  ha	  en	  enkel	  

kontroll,	  få	  trovärdiga	  resultat,	  få	  en	  bra	  matchning,	  ha	  exempel	  och	  vill	  inte	  ha	  in-‐

struktioner	  då	  mainstream	  personer	  har	  en	  tendens	  att	  glömma	  vad	  dem	  har	  lärt	  

sig	  under	  press.	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  nämner	  principen	  ”En	  hierarki	  

av	  behov”	  som	  innebär	  att	  en	  design	  är	  framgångsrik	  om	  den	  uppfyller	  människors	  

grundläggande	  behov	  innan	  den	  försöker	  tillfredsställa	  högre	  nivåer	  av	  behov.	  

2.2.1 Färg 

Färg	  kan	  användas	  för	  att	  uppmärksamma	  viktig	  information	  eller	  kontroller.	  Färg	  

kan	  användas	  för	  att	  visa	  relationer,	  framkalla	  särskilda	  känslor	  eller	  förstärka	  ett	  

varumärke.	  Med	  hjälp	  av	  en	  eller	  två	  kontrasterande	  färger	  kan	  det	  visuella	  arbetet	  

minska	  genom	  att	  betona	  viktiga	  delar	  förbättra	  skanningshastigheten	  (Goodwin,	  

2009).	  Färgmässigt	  ska	  mörka	  tecken	  placeras	  på	  en	  ljus	  bakgrund	  eller	  vice	  versa	  

istället	  för	  att	  ha	  kombinerade	  färgkombinationer	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  

(2003).	  
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2.3 Mobil design 

Wroblewski	  (2011)	  skriver	  att	  designa	  för	  mobila	  enheter	  i	  första	  hand	  gör	  att	  

organisationer	  kan	  förbereda	  sig	  för	  den	  mobila	  tillväxten	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  

leverera	  innovativa	  upplevelser	  genom	  att	  skapa	  nya	  användningssätt	  och	  anpas-‐

sade	  funktioner.	  Förutom	  att	  göra	  designen	  tydlig	  och	  ha	  en	  balanserad	  bredd	  och	  

ett	  balanserat	  djup	  bör	  organisationen	  betona	  innehåll	  över	  navigation	  vilket	  inne-‐

bär	  att	  användarna	  vill	  ha	  svar	  direkt	  istället	  för	  att	  få	  en	  navigationsbeskrivning	  

t.ex.	  Att	  ha	  nyheter	  direkt	  istället	  för	  att	  visa	  kategorierna	  först.	  Användaren	  vill	  se	  

innehållet	  snabbt.	  

	  

Wroblewski	  (2011)	  skriver	  även	  att	  man	  bör	  anpassa	  efter	  hur	  personer	  använder	  

sina	  mobiler	  och	  varför.	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  beteenden	  hos	  

användare	  som	  t.ex.	  personer	  som	  behöver	  något	  på	  en	  gång	  beroende	  på	  vilken	  

plats	  dem	  befinner	  sig	  på	  eller	  personer	  som	  måste	  få	  något	  gjort	  på	  en	  gång	  och	  

inte	  kan	  vänta,	  t.ex.	  registrera	  sig	  för	  en	  kurs	  när	  deadline	  närmar	  sig.	  

För	  att	  optimera	  användarvänligheten	  hos	  dem	  flesta	  bör	  designen	  även	  anpassas	  

för	  vänsterhänta	  och	  högerhänta	  genom	  att	  t.ex.	  ha	  primära	  funktioner	  i	  mitten	  av	  

skärmen	  eller	  nedre	  delen	  av	  skärmen.	  

	  

I	  figur	  2	  visas	  var	  i	  skärmen	  majoriteten	  kommer	  åt	  skärmen	  enklast.	  Den	  starkare	  

gröna	  färgen	  i	  nedre	  vänstra	  hörnet	  är	  lättast	  att	  nå	  och	  det	  gula	  området	  högst	  upp	  

till	  vänster	  är	  det	  svåraste	  området	  att	  nå	  sett	  till	  en	  person	  som	  är	  högerhänt	  och	  

tvärtom	  om	  det	  är	  en	  person	  som	  är	  vänsterhänt	  (Wroblewski,	  2011).	  
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Figur	  2	  -‐	  Rörelseyta	  i	  en	  mobiltelefon	  för	  högerhänta.	  

(Wroblewski,	  2011).	  

2.4 Responsiv webbdesign 

Wroblewski	  (2011)	  skriver	  att	  en	  design	  ska	  vara	  flexibel,	  flytande	  och	  responsiv	  i	  

layouten.	  	  Med	  det	  menar	  han	  att	  en	  design	  måste	  anpassa	  sig	  efter	  skärmens	  stor-‐

lek.	  Responsiv	  webbdesign	  gör	  det	  möjligt	  att	  anpassa	  sig	  till	  flera	  enheter	  och	  det	  

går	  att	  skapa	  en	  bas	  med	  en	  mobil	  design	  för	  att	  sedan	  utveckla	  så	  att	  layouten	  

anpassar	  sig	  efter	  skärmstorlek	  (Wroblewski,	  2011).	  

	  

Marcotte	  (2011)	  nämner	  att	  ingredienserna	  för	  en	  responsiv	  design	  är	  en	  flexibel	  

layout,	  flexibelt	  innehåll	  och	  media	  queries.	  Att	  ha	  en	  flexibel	  layout	  innebär	  att	  

olika	  delar	  i	  layouten	  ska	  anpassas	  till	  olika	  skärmstorlekar.	  Det	  är	  normalt	  att	  dela	  

upp	  sidans	  delar	  i	  mindre	  klossar	  som	  bestämmer	  hur	  mycket	  utrymme	  ett	  innehåll	  

ska	  ta	  upp	  på	  en	  sida.	  På	  en	  mindre	  skärm	  kan	  en	  bild	  visas	  över	  hela	  skärmen	  me-‐

dan	  en	  stor	  skärm	  kan	  ha	  plats	  för	  två	  bilder	  över	  skärmen.	  Flexibelt	  innehåll	  inne-‐

bär	  att	  innehåll	  som	  bilder	  och	  text	  kan	  anpassas	  efter	  skärmstorleken	  utan	  att	  

minsta	  kvalitén	  på	  innehållet	  som	  t.ex.	  bildkvalité.	  	  
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Media	  queries	  är	  en	  effektiv	  metod	  för	  att	  anpassa	  innehållet	  efter	  skärmstorleken.	  

Med	  Media	  queries	  kan	  man	  bland	  annat	  testa	  höjden	  av	  displayen	  och	  bredden	  av	  

displayen.	  

2.5 Tidigare studier 

Nielsen	  Norman	  Group	  startades	  1998	  och	  har	  sedan	  2001	  gjort	  oberoende	  

användarstudier	  för	  att	  publicera	  rapporter	  som	  hjälper	  bland	  annat	  utvecklare	  och	  

designers	  med	  riktlinjer	  för	  användbarhet	  (Nielsen	  Norman	  Group,	  2016).	  

Katie	  Sherwin	  (2016)	  har	  skrivit	  en	  rapport	  om	  riktlinjer	  för	  universitets	  webbsi-‐

dor	  där	  man	  har	  undersökt	  57	  universitets	  webbsidor	  med	  hjälp	  av	  33	  användare	  

för	  att	  testa	  användbarheten.	  Några	  punkter	  som	  tas	  upp:	  

	  

• Universitetets	  namn	  bör	  vara	  synligt	  på	  samtliga	  sidor	  på	  ett	  universitets	  

webbsida	  då	  en	  besökare	  kan	  ha	  länkats	  vidare	  till	  en	  sida	  som	  inte	  är	  

startsidan	  t.ex.	  genom	  att	  söka	  efter	  publikationer	  via	  en	  sökmotor.	  Namnet	  

bör	  även	  vara	  en	  länk	  för	  att	  komma	  till	  startsidan	  för	  universitetets	  webb-‐

sida.	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  nämner	  att	  man	  bör	  ha	  en	  ikonisk	  

representation	  för	  att	  användare	  enklare	  ska	  känna	  igen	  sig	  t.ex.	  genom	  en	  

logotyp.	  

	  

• På	  webbsidan	  bör	  det	  finnas	  bilder	  som	  visar	  Universitetets	  värderingar	  och	  

prioriteringar.	  Bilderna	  ska	  kännas	  genuina	  och	  representativa	  för	  hur	  det	  

är	  att	  vara	  student	  på	  Universitetet.	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  skri-‐

ver	  att	  information	  kan	  upprepas	  och	  vara	  lättare	  att	  komma	  ihåg	  genom	  att	  

ha	  bilder	  som	  tillhör	  informationen.	  

	  

• Lyft	  fram	  kategorin	  “Om	  oss”	  eller	  “Om	  universitetet”	  då	  det	  är	  en	  sida	  som	  

besöks	  oftast	  av	  personer	  som	  ska	  börja	  på	  ett	  universitet.	  Försök	  ha	  

snabböverblickar	  istället	  för	  lång	  och	  onödig	  text	  eller	  text	  som	  är	  för	  säl-‐

jande.	  En	  bra	  metod	  är	  att	  även	  ha	  en	  video	  som	  visar	  hur	  det	  kan	  vara	  att	  

studera	  på	  universitetet.	  
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• Gör	  det	  enkelt	  att	  hitta	  program	  och	  kurser.	  Ha	  tydliga	  kategorier	  om	  

universitetet	  erbjuder	  många	  kurser	  dvs.	  låt	  inte	  besökaren	  gissa	  under	  vil-‐

ken	  kategori	  en	  viss	  kurs	  tillhör.	  Det	  kan	  innebära	  att	  en	  potentiell	  student	  

väljer	  ett	  annat	  universitet	  istället	  om	  besökaren	  inte	  hittar	  kursen	  som	  han	  

eller	  hon	  är	  intresserad	  av.	  

	  

• Ha	  information	  om	  vilka	  jobb	  man	  kan	  tänkas	  få	  efter	  en	  examen.	  Det	  bör	  

finnas	  statistik	  och	  källor	  till	  vad	  studenter	  har	  gjort	  efter	  universitetet.	  Om	  

statistiken	  inte	  finns	  så	  kan	  universitetet	  börja	  arbeta	  med	  att	  samla	  in	  den	  

informationen	  nu.	  Det	  borde	  åtminstone	  finnas	  tydligt	  vad	  man	  som	  

examinerad	  student	  kan	  tänka	  sig	  att	  arbeta	  med	  efter	  examen.	  

	  

• Var	  tydligt	  med	  att	  visa	  sista	  dag	  för	  ansökning	  av	  kurser	  och	  program	  samt	  

ha	  en	  guide	  för	  hur	  man	  ansöker.	  Gärna	  steg	  för	  steg.	  

	  

• Va	  beredd	  på	  att	  besökare	  söker	  efter	  innehåll	  via	  en	  extern	  sida	  som	  t.ex.	  

Google.	  Ha	  uppdaterade	  sidor	  och	  gärna	  en	  bra	  sökfunktion	  på	  den	  egna	  

webbsidan	  (Sherwin,	  2016).	  

	  

Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015)	  har	  tagit	  

fram	  en	  rapport	  som	  har	  granskat	  vad	  high-‐school(gymnasiet)	  studenter	  i	  USA	  har	  

för	  förväntningar	  eller	  önskemål	  på	  ett	  universitets	  webbsida.	  Rapporten	  bygger	  på	  

10	  års	  studier	  och	  visar	  förändringen	  som	  skett	  där	  fler	  studenter	  använder	  sig	  av	  

mobila	  enheter	  och	  där	  vikten	  av	  universitetets	  webbsida	  har	  kommit	  att	  spela	  en	  

betydligt	  större	  roll	  än	  tidigare.	  Precis	  som	  testerna	  som	  Sherwin	  (2016)	  skrev	  om	  

så	  vill	  studenterna	  få	  en	  känsla	  av	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  universitetet	  och	  

genom	  bilder	  visa	  området	  av	  skolan	  eller	  elever	  som	  studerar	  tillsammans.	  

Många	  studenter	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  ta	  reda	  på	  mer	  av	  

universitetet	  och	  i	  rapporten	  var	  de	  tre	  främsta	  Facebook,	  Youtube	  och	  Twitter	  för	  

att	  undersöka	  ett	  universitet.	  Youtube	  används	  främst	  för	  att	  se	  hur	  det	  är	  att	  vara	  

student	  på	  universitetet	  (Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  

NRCCUA,	  2015)	  något	  som	  också	  bekräftast	  av	  rapporten	  som	  gjordes	  av	  Sherwin	  



	   13	  

(2016)	  där	  ett	  önskemål	  var	  att	  kunna	  se	  en	  video	  av	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  

universitetet.	  

2.6 Sammanställning av teori 

Riktlinjer	  har	  använts	  som	  underlag	  och	  källa	  till	  de	  riktlinjerna	  som	  tas	  fram.	  

Riktlinjer	  för	  användbarhet	  har	  använts	  till	  utvecklingen	  av	  prototypen	  som	  utgår	  

från	  önskemålen	  från	  studenterna.	  

	  

Mobil	  design	  och	  responsiv	  design	  är	  utgångspunkten	  för	  utvecklingen	  av	  prototy-‐

pen.	  Tanken	  är	  att	  riktlinjer	  för	  användbarhet	  finns	  med	  som	  inspiration	  och	  för	  att	  

skapa	  en	  så	  verklig	  prototyp	  där	  användbarheten	  och	  funktionaliteten	  kan	  utvärde-‐

ras	  genom	  tester.	  

	  

Tidigare	  studier	  finns	  med	  som	  en	  av	  grundpelarna	  till	  den	  kvantitativa	  studien	  

som	  skapas	  och	  för	  att	  få	  en	  inblick	  i	  tidigare	  resultat	  av	  liknande	  studier.	  Att	  ha	  

universitetets	  namn	  synligt	  på	  alla	  sidor	  är	  inte	  med	  i	  framtagandet	  av	  riktlinjer	  

men	  är	  implementerat	  i	  prototypen	  då	  detta	  kändes	  som	  en	  viktig	  punkt	  att	  ta	  med	  

från	  början	  utan	  att	  ta	  hänsyn	  till	  studenternas	  önskemål	  på	  den	  punkten.	  Ett	  anta-‐

gande	  innan	  är	  att	  studenter	  tycker	  det	  är	  positivt	  att	  universitetets	  namn	  är	  synligt	  

på	  samtliga	  sidor.	  	  
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3.	  METOD	  
	  
Eric	  M.	  Schaffer	  (1993)	  har	  skrivit	  om	  hur	  man	  utvecklar	  en	  effektiv	  GUI	  standard.	  

Han	  nämner	  att	  första	  fasen	  är	  att	  samla	  in	  information,	  andra	  fasen	  är	  att	  testa	  

prototypen	  och	  tredje	  fasen	  är	  att	  utvärdera.	  	  

Han	  nämner	  även	  att	  man	  bör	  definiera	  de	  standarder	  som	  behövs	  för	  att	  utveckla	  

sina	  riktlinjer	  som	  t.ex.	  riktlinjer	  som	  utvecklare	  kan	  använda	  sig	  av	  i	  designen.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  sätta	  en	  viss	  standard	  för	  att	  personer	  ska	  lära	  sig	  att	  följa	  riktlin-‐

jer	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  personer	  gör	  som	  dem	  alltid	  har	  gjort.	  Metod	  är	  en	  stan-‐

dard	  som	  kan	  användas	  som	  en	  checklista	  för	  utvecklaren	  i	  sitt	  arbete	  (Schaffer,	  

1993).	  

	  

Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  Nall	  (2003)	  använder	  sig	  av	  liknande	  steg	  som	  Schaffer	  

(1993)	  men	  mer	  detaljerade.	  Deras	  steg	  för	  att	  utveckla	  riktlinjer	  är	  följande:	  

Steg	  1:	  Skapa	  riktlinjer	  

Steg	  2:	  Granska	  riktlinjer	  

Steg	  3:	  Fastställa	  betydelsen	  av	  varje	  riktlinje	  

Steg	  4:	  Fastställa	  ”evidensstyrkan”	  av	  varje	  riktlinje	  

Steg	  5:	  Hitta	  grafiska	  exempel	  för	  varje	  riktlinje	  

Steg	  6:	  Organisera	  och	  testa	  riktlinjerna	  

Steg	  7:	  Uppdatera	  riktlinjerna	  

	  

Metodprocessen	  i	  rapporten	  kommer	  följa	  Peffers,	  Tuunanen,	  Rothenberger	  och	  

Chatterjees	  (2007)	  metod	  för	  design	  vetenskaplig	  forskning	  för	  informationssy-‐

stem.	  Precis	  som	  Schaffer	  (1993)	  och	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  Nall	  (2003)	  så	  

täcker	  metoden	  liknande	  steg.	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  Nall	  (2003)	  har	  dock	  inget	  

steg	  för	  att	  samla	  in	  information	  och	  Schaffer	  (1993)	  har	  inget	  steg	  för	  att	  använda	  

sig	  av	  grafiska	  exempel.	  Peffers	  et	  al.	  (2007)	  täcker	  båda	  delarna	  och	  har	  följande	  

steg	  i	  sin	  process:	  problemidentifikation,	  definiera	  mål	  för	  en	  lösning,	  design	  och	  

utveckling,	  demonstration,	  utvärdering	  och	  kommunikation.	  

	  

	  

	  



	   15	  

3.1 Problemidentifikation 

För	  att	  förstå	  problemet	  djupare	  behövs	  undersökningar	  av	  organisationen	  och	  

dess	  intressenter.	  Gedigen	  forskning	  snabbar	  upp	  beslutsprocessen	  och	  det	  är	  lät-‐

tare	  att	  förklara	  sin	  design	  med	  ett	  bra	  underlag	  (Goodwin,	  2009).	  En	  enkät	  skicka-‐

des	  ut	  till	  studenter	  på	  Luleå	  Tekniska	  Universitet,	  Linnéuniversitetet	  och	  

Mälardalens	  högskola	  för	  att	  få	  en	  bra	  förståelse	  för	  vad	  studenterna	  prioriterar	  på	  

en	  universitets	  webbsida.	  	  

	  

Det	  fanns	  ett	  övervägande	  av	  att	  använda	  intervjuer	  istället	  för	  enkäter	  men	  för	  att	  

få	  så	  många	  deltagare	  som	  möjligt	  att	  komma	  till	  tals	  föll	  valet	  till	  slut	  på	  en	  enkät.	  	  

I	  en	  enkät	  är	  det	  viktigt	  att	  enkäten	  inte	  är	  för	  omfattande	  för	  att	  få	  deltagare	  att	  

göra	  enkäten.	  Det	  gäller	  även	  att	  språket	  är	  begripligt	  och	  att	  strukturen	  är	  klar	  för	  

att	  deltagarna	  ska	  ägna	  tid	  åt	  undersökningen.	  Krävs	  det	  för	  mycket	  tid	  och	  engage-‐

mang	  kan	  många	  av	  respondenterna	  välja	  att	  inte	  delta	  (Holme	  &	  Solvang,	  1997).	  	  

	  

För	  att	  få	  flera	  respondenter	  att	  vara	  delaktiga	  skickades	  en	  beskrivning	  av	  att	  

undersökningen	  endast	  består	  av	  en	  fråga	  samt	  en	  möjlighet	  att	  vinna	  två	  biobiljet-‐

ter.	  Genom	  att	  erbjuda	  respondenterna	  en	  form	  av	  belöning	  gör	  att	  fler	  potentiella	  

deltagare	  svarar	  på	  enkäten	  (Baxter,	  Courage	  &	  Caine,	  2015).	  

Alternativen	  till	  frågan	  utgick	  från	  teoridelen	  ”Tidigare	  studier”	  samt	  från	  startsi-‐

dan	  av	  Luleå	  Tekniska	  Universitets	  webbsida:	  www.ltu.se.	  Tanken	  är	  att	  alternati-‐

ven	  som	  presenterades	  ska	  kunna	  kännas	  igen	  av	  samtliga	  deltagare	  i	  enkäten.	  

Sherwin	  (2016)	  skriver	  om	  vikten	  av	  att	  kunna	  hitta	  program	  och	  kurser	  och	  lyfta	  

fram	  sidan	  ”Om	  oss”	  som	  kan	  appliceras	  på	  samtliga	  svenska	  universitet	  och	  därför	  

togs	  det	  med	  som	  alternativ.	  Forskningen	  från	  Sherwin	  (2016)	  och	  (Ruffalo	  Noel	  

Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA,	  2015)	  handlar	  om	  blivande	  

studenter	  och	  vad	  en	  student	  kan	  tänkas	  vilja	  komma	  åt	  på	  en	  universitets	  webb-‐

sida	  och	  därför	  skapades	  ett	  alternativ	  för	  information	  för	  nya	  studenter.	  Tanken	  är	  

att	  enkäten	  skulle	  omfatta	  flera	  områden	  utan	  att	  gå	  in	  för	  mycket	  på	  detalj	  för	  att	  

enkäten	  inte	  skulle	  bli	  för	  omfattande.	  Vissa	  punkter	  som	  Sherwin	  (2016)	  nämner	  

som	  t.ex.	  att	  universitets	  namn	  bör	  vara	  synligt	  på	  samtliga	  sidor,	  visa	  sista	  dag	  för	  

ansökning,	  vilka	  jobb	  man	  kan	  få	  efter	  examen	  och	  ha	  uppdaterade	  sidor	  valdes	  

bort	  eftersom	  min	  egen	  bedömning	  är	  att	  punkterna	  är	  för	  specifika	  vilket	  gör	  att	  
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enkäten	  skulle	  bli	  för	  omfattande.	  Däremot	  används	  punkterna	  i	  designen	  av	  

prototypen	  för	  att	  få	  en	  mer	  realistisk	  känsla	  av	  prototypen	  vid	  testerna.	  	  

	  

Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015)	  skrev	  att	  

många	  blivande	  studenter	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  

av	  universitetet	  och	  därför	  var	  ett	  alternativ	  att	  hitta	  kontaktinformation	  och	  ett	  

alternativ	  var	  att	  hitta	  information	  om	  universitetet,	  något	  som	  även	  Sherwin	  

(2016)	  nämnde.	  

	  

De	  alternativ	  som	  valdes	  från	  www.ltu.se	  är	  punkter	  som	  generellt	  finns	  på	  

universitets	  webbsidor	  som	  t.ex.	  aktuell	  information	  och	  kalendarium.	  

Sedan	  valdes	  alternativ	  som	  forskning	  och	  publikationer	  då	  ett	  antagande	  innan	  var	  

att	  dessa	  alternativ	  inte	  skulle	  vara	  så	  intressant	  för	  studenter	  på	  universiteten	  

förutom	  möjligtvis	  publikationer	  för	  dem	  studenter	  som	  arbetar	  med	  sitt	  

examensarbete.	  Tanken	  var	  att	  inte	  ha	  alternativ	  som	  krävdes	  inloggning	  för	  att	  alla	  

besökare	  av	  webbsidan	  skulle	  kunna	  komma	  åt	  dessa	  alternativ	  så	  istället	  för	  att	  ha	  

specifika	  alternativ	  som	  schema	  och	  e-‐post	  så	  var	  ett	  alternativ,	  länk	  till	  andra	  sy-‐

stem	  som	  även	  kan	  innehålla	  system	  som	  inte	  kräver	  inloggning.	  Ett	  alternativ	  är	  

karta	  över	  universitetsområde	  som	  vid	  skapandet	  av	  enkäten	  fanns	  på	  Luleå	  tek-‐

niska	  universitets	  första	  sida,	  det	  var	  mest	  en	  intressant	  punkt	  för	  att	  se	  om	  det	  var	  

en	  prioritet	  för	  studenterna.	  Söka	  efter	  lediga	  jobb	  togs	  även	  med	  som	  alternativ	  för	  

att	  se	  hur	  aktuellt	  det	  känns	  för	  deltagarna	  att	  söka	  lediga	  jobb	  på	  sitt	  universitet.	  

Det	  fanns	  några	  alternativ	  som	  valdes	  bort	  för	  att	  inte	  göra	  enkäten	  för	  omfattande	  

som	  t.ex.	  att	  ha	  en	  engelsk	  sida	  som	  valdes	  bort	  eftersom	  enkäten	  är	  på	  svenska	  och	  

de	  universitet	  som	  riktar	  in	  sig	  på	  internationella	  studenter	  behöver	  ha	  en	  engelsk	  

version	  av	  sin	  webbsida.	  Däremot	  är	  det	  många	  alternativ	  som	  fångar	  upp	  mycket	  

på	  ett	  universitets	  webbsida	  även	  om	  alternativen	  kan	  vara	  något	  omfattande.	  

	  

Enkäten	  bestod	  även	  av	  alternativ	  för	  deltagaren	  att	  lämna	  kommentarer	  för	  att	  

fånga	  upp	  alternativ	  som	  inte	  har	  tagits	  med	  eller	  få	  fram	  mer	  specifika	  svar.	  Delta-‐

garna	  behövde	  inte	  lämna	  en	  kommentar	  då	  det	  framgick	  av	  enkäten	  att	  det	  var	  ett	  

valfritt	  alternativ,	  det	  är	  viktigt	  att	  deltagarna	  inte	  behöver	  lämna	  en	  kommentar	  då	  
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det	  kan	  minska	  antalet	  deltagare,	  missnöjda	  deltagare	  eller	  att	  respondenten	  läm-‐

nar	  ett	  oseriöst	  svar	  (Baxter,	  Courage	  &	  Caine,	  2015).	  

Enkäten	  finns	  i	  sin	  helhet	  som	  bilaga	  i	  slutet	  av	  rapporten.	  

	  

Data	  som	  samlas	  in	  analyseras	  genom	  att	  använda	  fördelningsanalys	  för	  att	  för-‐

enkla	  informationen	  och	  få	  en	  överblick	  över	  det	  insamlade	  materialet	  genom	  att	  

stapla	  upp	  materialet	  bredvid	  varandra	  (Holme	  &	  Solvang,	  1997)	  och	  stolpdiagram	  

för	  att	  få	  en	  snabb	  uppfattning	  av	  hur	  värden	  fördelar	  sig	  gentemot	  varandra	  

(Holme	  &	  Solvang,	  1997).	  

3.2 Definiera mål för en lösning 

Målet	  är	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  för	  svenska	  universitet	  vid	  design	  av	  en	  webbsida.	  En	  

klickbar	  prototyp	  ska	  skapas	  där	  varje	  riktlinje	  kan	  testas	  och	  utvärderas.	  Riktlin-‐

jerna	  och	  prototypen	  kommer	  utgå	  från	  en	  kvantitativ	  studie	  och	  litteraturstudier.	  

	  

En	  prototyp	  han	  ha	  hög	  eller	  låg	  trovärdighet	  beroende	  på	  om	  designen	  fungerar	  

eller	  om	  den	  bara	  visar	  en	  design	  utan	  funktionalitet.	  En	  hög	  trovärdighet	  är	  viktigt	  

när	  en	  design	  som	  ser	  ut	  som	  ett	  program	  ska	  testas	  och	  för	  att	  ha	  en	  hög	  trovärdig-‐

het	  bör	  designen	  vara	  klickbar	  (Goodwin,	  2009).	  

Efter	  att	  data	  från	  den	  kvantitativa	  studien	  har	  samlats	  in	  och	  analyserats	  kommer	  

krav	  fastställas	  med	  en	  ranking	  om	  kravet	  är	  högt	  prioriterat,	  mellan	  eller	  lågt	  

prioriterat	  (Baxter,	  Courage	  &	  Caine,	  2015).	  Därefter	  kommer	  en	  kvalitativ	  studie	  

genomföras	  för	  att	  utvärdera	  riktlinjerna	  och	  analysera	  resultatet	  av	  testerna.	  

3.3 Design och utveckling 

I	  den	  här	  delen	  är	  det	  dags	  att	  bestämma	  önskad	  funktionalitet	  och	  design	  och	  se-‐

dan	  skapa	  själva	  prototypen	  (Peffers	  et	  al.,	  2007).	  Funktionaliteten	  och	  innehållet	  

kommer	  bestämmas	  av	  undersökningen	  som	  skickats	  ut	  till	  studenterna.	  Designen	  

kommer	  utgå	  från	  riktlinjer	  för	  användbarhet	  som	  presenterats	  i	  teorin.	  

Det	  är	  bestämt	  att	  designen	  ska	  vara	  responsiv	  för	  att	  kunna	  testa	  riktlinjerna	  på	  

olika	  skärmstorlekar.	  
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3.4 Demonstration 

I	  detta	  steg	  demonstreras	  och	  testas	  användbarheten	  och	  funktionen.	  Peffers	  et	  al.	  

(2007)	  process	  är	  en	  iterativ	  process	  vilket	  innebär	  att	  om	  eventuella	  justeringar	  

krävs	  på	  designen	  går	  processen	  tillbaka	  till	  steg	  2	  (Definiera	  mål)	  eller	  steg	  3	  

(Design	  och	  utveckling).	  I	  ett	  användbarhetstest	  får	  enskilda	  användare	  testa	  

användbarheten,	  funktionen	  eller	  produkten.	  Oftast	  görs	  tester	  där	  användaren	  ger	  

sin	  feedback	  genom	  att	  prata	  högt	  medan	  dem	  gör	  testet.	  Många	  menar	  att	  

användbarhetstest	  är	  bättre	  än	  expert	  recensioner	  (Goodwin,	  2009).	  Krug	  (2006)	  

förklarar	  att	  du	  behöver	  testa	  om	  du	  vill	  ha	  en	  bra	  sida.	  När	  man	  som	  designer	  har	  

arbetat	  med	  sin	  design	  så	  kan	  man	  inte	  se	  designen	  från	  en	  användares	  perspektiv	  

eftersom	  man	  vet	  för	  mycket	  om	  designen.	  

	  

Det	  är	  bättre	  att	  be	  en	  person	  testa	  än	  att	  ingen	  alls	  testar.	  Idealt	  bör	  3	  eller	  4	  

personer	  göra	  tester	  inför	  varje	  runda	  då	  det	  inte	  blir	  för	  mycket	  anteckningar	  och	  

de	  noteringar	  som	  antecknats	  kan	  justeras	  och	  det	  är	  viktigare	  att	  göra	  flera	  tester	  

än	  att	  lägga	  ner	  tid	  på	  att	  få	  tag	  i	  testpersoner	  som	  är	  mer	  lämpliga	  att	  göra	  testet.	  	  

Det	  är	  bättre	  att	  ha	  två	  testomgångar	  än	  en	  testomgång	  då	  fel	  kan	  upptäckas	  på	  en	  

första	  testomgång	  som	  sedan	  korrigeras	  till	  andra	  testomgången	  och	  på	  andra	  

testomgången	  så	  hittas	  ytterligare	  fel.	  Om	  man	  istället	  bara	  har	  en	  testomgång	  så	  

finns	  det	  en	  stor	  risk	  att	  problemen	  som	  upptäckts	  gör	  att	  man	  inte	  kan	  gå	  vidare	  

på	  sidan	  för	  att	  hitta	  ytterligare	  fel	  (Krug,	  2006).	  

	  

Navigationsvägar	  bör	  testas	  på	  webbsidan	  för	  olika	  besökare	  t.ex.	  hitta	  information	  

om	  en	  speciell	  kurs	  som	  en	  besökare	  kan	  tänka	  sig	  att	  söka	  efter	  eller	  hitta	  

information	  om	  universitetet	  en	  student	  kan	  tänka	  sig	  att	  leta	  efter.	  Gör	  tester	  för	  

att	  upptäcka	  eventuella	  fel.	  Att	  be	  några	  personer	  testa	  olika	  navigationsvägar	  på	  

webbsidan	  kan	  göra	  att	  det	  täcker	  de	  flesta	  felen	  som	  finns	  på	  webbsidan	  (Sherwin,	  

2016).	  Ett	  vanligt	  sätt	  att	  testa	  navigationsvägar	  är	  att	  upprätta	  scenarier	  som	  speg-‐

lar	  det	  en	  användare	  kan	  tänkas	  göra	  på	  webbsidan	  (Rubin	  &	  Chisnell,	  2008).	  

Testformuläret	  finns	  bifogat	  i	  slutet	  av	  rapporten.	  
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3.5 Utvärdering 

Utvärdering	  görs	  genom	  att	  observera	  och	  mäta	  hur	  prototypen	  stöder	  en	  lösning	  

på	  problemet.	  Det	  kan	  innebära	  jämförelser	  av	  riktlinjerna	  gentemot	  målen,	  resul-‐

tat	  av	  enkäter,	  kundrespons	  mm	  (Peffers	  et	  al.,	  2007).	  Riktlinjerna	  kommer	  jämfö-‐

ras	  med	  teorin,	  resultat	  av	  enkät	  samt	  resultatet	  av	  användartesterna.	  Detta	  är	  nå-‐

got	  som	  sker	  utanför	  rapportens	  innehåll	  och	  är	  således	  inget	  resultat	  som	  kommer	  

att	  presenteras.	  

3.6 Kommunikation 

I	  sista	  steget	  kommer	  forskningen	  kommuniceras	  ut	  genom	  en	  e-‐publicering	  på	  

ltu.se	  samt	  att	  en	  presentation	  med	  tillhörande	  opposition	  kommer	  att	  göras	  i	  en	  av	  

Luleå	  Tekniska	  Universitets	  lokaler.	  

3.7 Diskussion om metodval 

Metodprocessen	  följer	  Peffers,	  Tuunanen,	  Rothenberger	  och	  Chatterjees	  (2007)	  

metod	  för	  design	  vetenskaplig	  forskning	  för	  informationssystem.	  

I	  processen	  ingår	  problemidentifikation,	  definiera	  mål	  för	  en	  lösning,	  design	  och	  

utveckling,	  demonstration,	  utvärdering	  och	  kommunikation.	  

	  

Jag	  tycker	  metodvalet	  var	  ett	  bra	  val	  då	  det	  innehåller	  viktiga	  punkter	  som	  t.ex.	  att	  

samla	  in	  krav	  i	  problemidentifikationen	  vilket	  är	  viktigt	  för	  att	  förstå	  problemet	  el-‐

ler	  för	  att	  ens	  se	  om	  det	  finns	  ett	  problem.	  Dock	  hade	  andra	  metodval	  kunde	  använ-‐

das	  som	  t.ex.	  Eric	  M.	  Schaffer	  (1993)	  metod	  och	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  Nall	  

(2003)	  men	  då	  tyckte	  jag	  att	  Peffers,	  Tuunanen,	  Rothenberger	  och	  Chatterjees	  

(2007)	  var	  mer	  utförligt	  beskrivande	  och	  passade	  bättre	  till	  forskningen.	  	  

Bailey,	  Koyani,	  Allison	  och	  Nall	  (2003)	  nämnde	  t.ex.	  en	  punkt	  om	  att	  hitta	  grafiska	  

bilder	  till	  varje	  riktlinje	  medan	  jag	  själv	  utvecklar	  prototypen	  och	  använder	  bilder	  

från	  prototypen.	  	  

	  

I	  utvecklingen	  av	  prototypen	  användes	  systemet	  Adobe	  Muse	  men	  andra	  system	  

övervägdes	  som	  t.ex.	  Google	  Webdesigner	  som	  även	  testades	  men	  valet	  föll	  till	  slut	  

på	  Adobe	  Muse	  på	  grund	  av	  tidigare	  kunskap	  i	  Adobe	  Photoshop	  som	  är	  ett	  pro-‐
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gram	  i	  samma	  serie	  där	  menyvalen	  liknar	  varandra	  och	  på	  så	  sätt	  blev	  det	  enklare	  

att	  börja	  utvecklingen.	  

	  

Många	  författare	  som	  Krug	  (2006),	  Goodwin	  (2009)	  och	  Sherwin	  (2016)	  belyser	  

vikten	  av	  att	  testa	  designen.	  	  

Goodwin	  (2009)	  skriver	  även	  om	  testprocessen	  men	  ger	  många	  olika	  alternativ	  för	  

hur	  en	  designer	  kan	  gå	  till	  väga.	  Peffers,	  Tuunanen,	  Rothenberger	  och	  Chatterjees	  

(2007)	  tilltalade	  mig	  mer	  då	  det	  fanns	  ett	  klarspråk	  av	  exakta	  delar.	  Det	  är	  även	  

viktigt	  att	  metoden	  är	  iterativ	  då	  det	  gav	  mer	  utrymme	  för	  misstag	  istället	  för	  att	  

använda	  sig	  av	  t.ex.	  vattenfallsmetoden	  där	  stegen	  utförs	  efter	  varandra	  med	  

mindre	  möjlighet	  att	  gå	  tillbaka	  till	  något	  av	  stegen.	  
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4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

4.1 Enkät 

En	  kvantitativ	  studie	  genomfördes	  där	  deltagarna	  fick	  svara	  på	  vad	  dem	  prioriterar	  

på	  ett	  universitets	  webbsida.	  Enkäten	  skickades	  till	  studenter	  på	  Luleå	  Tekniska	  

Universitet,	  Linnéuniversitet	  och	  Mälardalens	  högskola.	  Totalt	  hade	  cirka	  2660	  

personer	  möjlighet	  att	  se	  enkäten	  men	  eftersom	  enkäten	  skickades	  till	  

facebookgrupper	  och	  studentmejladresser	  så	  finns	  det	  en	  möjlighet	  att	  många	  inte	  

aktivt	  tittar	  i	  de	  grupper	  dem	  är	  med	  i	  eller	  använder	  studentmejlen.	  För	  att	  nå	  ele-‐

ver	  lättare	  så	  användes	  främst	  facebookgrupper	  då	  det	  skickas	  många	  mejl	  till	  

studenter	  angående	  enkätundersökningar	  och	  därmed	  utgör	  det	  en	  stor	  risk	  att	  

mejlet	  skulle	  blivit	  ignorerat.	  	  

	  

Enkäten	  skickades	  till	  facebookgruppen	  ”Nya	  studenter	  LTU”	  som	  hade	  2341	  

medlemmar	  då	  enkäten	  skickades	  ut.	  Det	  gjordes	  för	  att	  nå	  studenter	  på	  Luleå	  

Tekniska	  Universitet	  samt	  en	  förhoppning	  på	  att	  nå	  ut	  till	  nya	  studenter.	  	  

Enkäten	  skickades	  även	  ut	  till	  en	  facebook	  grupp	  med	  studenter	  från	  

Linnéuniversitet	  med	  17	  medlemmar	  och	  även	  till	  studenters	  e-‐postadresser	  på	  

Mälardalens	  Högskola	  där	  enkäten	  skickades	  till	  cirka	  300	  personer	  då	  ingen	  

facebook-‐grupp	  fanns	  att	  tillgå.	  Enkäten	  skickades	  till	  grupper	  från	  tre	  olika	  

universitet	  för	  att	  få	  många	  svaranden	  men	  också	  för	  att	  få	  olika	  önskemål	  då	  en	  

hypotes	  kan	  vara	  att	  studenterna	  bygger	  sina	  önskemål	  från	  erfarenheter	  från	  

universitets	  webbsida	  som	  dem	  själv	  använder.	  

	  

Totalt	  var	  det	  133	  personer	  som	  svarade	  på	  enkäten	  och	  första	  alternativet	  var	  att	  

deltagarna	  skulle	  kryssa	  i	  om	  dem	  är	  studenter	  eller	  blivande	  studenter.	  Det	  var	  

endast	  4	  personer	  som	  var	  blivande	  studenter	  vilket	  gjorde	  att	  underlaget	  blev	  	  

tunt	  men	  önskemålen	  för	  dem	  blivande	  studenterna	  stämmer	  överens	  med	  de	  tes-‐

ter	  som	  gjordes	  av	  Sherwin	  (2016)	  samt	  rapporten	  från	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  

OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015).	  Tanken	  var	  att	  bidra	  med	  

ytterligare	  underlag	  från	  blivande	  studenter.	  I	  figur	  3	  visas	  fördelningen	  av	  

deltagarnas	  titel.	  
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Figur	  3	  -‐	  Fördelning	  av	  studenter	  och	  blivande	  studenter	  i	  enkäten.	  

	  
Deltagarna	  fick	  svara	  flera	  alternativ	  på	  vad	  dem	  prioriterar	  på	  ett	  universitets	  

webbsida.	  De	  alternativ	  som	  fanns	  med	  är	  taget	  från	  Luleå	  Tekniska	  Universitets	  

webbsida	  och	  teoridelen	  ”Tidigare	  studier”.	  Det	  fanns	  även	  ett	  övrigt	  alternativ	  där	  

studenterna	  kunde	  skriva	  in	  ett	  alternativ	  som	  inte	  fanns	  med	  i	  enkäten.	  I	  figur	  4	  

visas	  fördelningen	  av	  deltagarnas	  prioriteringar	  av	  de	  val	  som	  fanns	  att	  göra.	  

	  
Figur	  4	  -‐	  Studenternas	  prioriteringar	  på	  universitets	  webbsidor.	  
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I	  enkäten	  framgick	  det	  vad	  studenter	  prioriterar	  och	  vilka	  önskemål	  som	  studen-‐

terna	  har.	  	  

Även	  om	  det	  går	  att	  argumentera	  att	  enkäten	  borde	  ha	  varit	  med	  omfattande	  så	  la	  

jag	  vikten	  på	  att	  få	  så	  många	  deltagare	  som	  möjligt	  att	  delta	  genom	  att	  inte	  ha	  en	  för	  

omfattande	  enkät	  och	  försöka	  få	  raka	  åsikter	  istället	  för	  att	  ta	  fram	  skalor	  som	  visar	  

om	  studenter	  är	  nöjda	  med	  sitt	  universitets	  webbsida	  då	  det	  inte	  skulle	  tillföra	  nå-‐

got	  till	  forskningen	  då	  forskningen	  gick	  ut	  på	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  för	  svenska	  

universitets	  webbsidor.	  

	  

Deltagarna	  fick	  även	  chansen	  att	  skriva	  in	  ett	  övrigt	  alternativ	  samt	  lämna	  en	  

kommentar.	  Samtliga	  kommentarer	  som	  lämnades	  i	  övrigt	  fältet	  och	  i	  

kommentarsfältet	  bifogas	  som	  bilagor	  i	  slutet	  på	  rapporten.	  	  

4.2 Krav 

Följande	  krav	  som	  visas	  i	  tabell	  1	  har	  upprättats	  med	  utgångspunkt	  från	  

kommentarer	  från	  deltagarna	  samt	  resultatet	  av	  studien.	  De	  kommentarer	  som	  är	  

kopplade	  till	  mina	  sidor	  som	  t.ex.	  e-‐post,	  schema,	  tentamensanmälan	  kommer	  inte	  

behandlas	  i	  designen	  då	  det	  är	  funktioner	  som	  används	  vid	  inloggning	  och	  fokus	  är	  

att	  skapa	  riktlinjer	  som	  alla	  besökare	  av	  webbsidan	  kan	  komma	  åt.	  

	  

Kraven	  utgår	  från	  de	  alternativ	  som	  har	  fått	  flest	  svar.	  Söka	  lediga	  jobb,	  hitta	  

publikationer,	  läsa	  om	  forskning	  har	  för	  få	  svar.	  Hitta	  information	  om	  utlandsstu-‐

dier	  hade	  27	  svar	  och	  hade	  kunnat	  vara	  med	  i	  kraven	  men	  valdes	  bort	  för	  att	  kra-‐

ven	  inte	  skulle	  vara	  för	  omfattande.	  	  

	  

Följande	  krav	  kom	  från	  kommentarer	  och	  teorin:	  

-‐ Att	  designen	  ska	  vara	  responsiv.	  	  

-‐ Att	  det	  ska	  vara	  samma	  blåa	  färg	  som	  Luleå	  tekniska	  universitet	  använder	  

idag.	  Detta	  krav	  fanns	  som	  kommentar	  och	  togs	  med	  för	  att	  det	  är	  en	  grund	  i	  

designen	  att	  välja	  färg.	  	  

-‐ Det	  ska	  finnas	  mindre	  text.	  Många	  kommentarer	  handlade	  om	  att	  det	  ska	  vara	  

lätt	  att	  navigera	  och	  att	  det	  bör	  finnas	  mindre	  text	  så	  ett	  alternativ	  blev	  att	  det	  
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ska	  vara	  mindre	  text	  än	  det	  som	  finns	  på	  Luleå	  tekniska	  universitets	  webbsida	  

idag.	  	  

-‐ Det	  ska	  finnas	  en	  länk	  till	  biblioteket.	  Många	  hade	  svårt	  att	  hitta	  länken	  till	  

biblioteket	  och	  därför	  togs	  det	  med	  som	  ett	  specifikt	  krav	  att	  använda	  som	  ett	  

exempel	  i	  prototypen	  till	  skillnad	  från	  enkäten	  som	  innehöll	  en	  generell	  

beskrivning	  på	  att	  hitta	  länk	  till	  andra	  system.	  

-‐ Kurslitteratur	  kopplat	  till	  kurs/program.	  Många	  kommentarer	  handlade	  om	  

kurslitteraturen	  och	  hur	  den	  är	  kopplad	  så	  därför	  togs	  det	  med	  som	  alterna-‐

tiv,	  däremot	  så	  fanns	  det	  även	  en	  kommentar	  om	  begagnad	  kurslitteratur	  men	  

den	  valdes	  bort	  på	  grund	  av	  att	  den	  blev	  för	  specifik	  och	  istället	  hamnade	  fo-‐

kus	  på	  att	  ha	  kurslitteratur	  kopplat	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  i	  prototypen.	  

-‐ Det	  ska	  finnas	  en	  sida	  för	  nya	  studenter.	  Att	  det	  ska	  finnas	  en	  sida	  för	  nya	  

studenter	  fanns	  också	  som	  kommentar,	  även	  en	  annan	  kommentar	  om	  

studentföreningar	  togs	  med	  eftersom	  det	  var	  ett	  sätt	  att	  fylla	  på	  sidan	  för	  nya	  

studenter.	  

	  

Vissa	  kommentarer	  togs	  inte	  med	  som	  t.ex.	  lunchföreläsningar	  då	  det	  inte	  är	  säkert	  

att	  alla	  universitet	  erbjuder	  lunchföreläsningar.	  	  

Kravlistan	  ursprungs	  ranking	  finns	  bifogad	  i	  slutet	  på	  rapporten.	  Varje	  krav	  har	  

rankats	  med	  antingen	  mellan	  eller	  hög.	  Alternativet	  att	  ranka	  ett	  krav	  lågt	  togs	  bort	  

då	  antalet	  krav	  inte	  var	  för	  omfattande.	  Kravet	  fick	  rankingen	  hög	  om	  kraven	  kom	  

från	  två	  olika	  källor	  som	  t.ex.	  teori	  och	  kommentar.	  Kravet	  fick	  rankingen	  mellan	  

om	  det	  endast	  kom	  från	  en	  källa.	  Däremot	  implementerades	  samtliga	  krav	  i	  slutän-‐

dan	  och	  kraven	  visas	  i	  sin	  helhet	  i	  tabell	  1.	  
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Krav	   Implementerat	  

Det	  ska	  finnas	  information	  om	  kurser	  och	  program	   Ja	  

Det	  ska	  finnas	  en	  länk	  till	  biblioteket	   Ja	  

Det	  ska	  finnas	  en	  sida	  som	  gäller	  för	  nya	  studenter	   Ja	  

Länk	  för	  kontakt	  ska	  finnas	  på	  samtliga	  sidor	  	   Ja	  

Designen	  ska	  vara	  responsiv	   Ja	  

Det	  ska	  finnas	  en	  sida	  med	  information	  om	  universitetet	   Ja	  

Kunna	  se	  aktuell	  information	  (nyheter	  och	  kalendarium)	   Ja	  

Det	  ska	  finnas	  en	  karta	  över	  universitetsområdet	   Ja	  

Det	  ska	  finnas	  kurslitteratur	  kopplat	  till	  program/kurs	   Ja	  

Det	  ska	  vara	  samma	  blåa	  färg	  som	  LTU	  använder	  idag	  	   Ja	  

Det	  ska	  vara	  mindre	  text	  än	  det	  finns	  på	  sidan	  idag	   Ja	  

Studentföreningar	  ska	  nämnas	  på	  sidan	  för	  nya	  studenter	   Ja	  

Tabell	  1	  –	  Krav	  från	  deltagare	  i	  enkäten.	  

	  

4.3 Riktlinjer 

Riktlinjerna	  har	  tagits	  fram	  med	  hjälp	  av	  resultatet	  från	  studien,	  tidigare	  studier	  

och	  teorin.	  Riktlinjerna	  är	  numrerade	  för	  enklare	  gruppering	  och	  bättre	  uppsikt	  

men	  de	  presenteras	  utan	  inbördes	  ordning.	  

	  

Riktlinje	  1	   Studenten	  ska	  enkelt	  kunna	  hitta	  till	  kurser	  och	  program	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Sherwin	  (2016),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  

(2003).	  

	  

Riktlinje	  2	   Det	  ska	  finnas	  tydliga	  länkar	  till	  andra	  system	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4	  Krug	  (2006),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  

(2003).	  

	  

Riktlinje	  3	   Gör	  sidan	  ”Om	  universitetet”	  lätt	  tillgängligt	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Sherwin	  (2016).	  
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Riktlinje	  4	   Länk	  för	  kontakt	  ska	  vara	  åtkomligt	  på	  samtliga	  sidor	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003),	  Ruffalo	  

Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015).	  

	  

Riktlinje	  5	   Aktuell	  information	  och	  nyheter	  ska	  presenteras	  för	  användaren	  

utan	  att	  användaren	  behöver	  leta	  informationen	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Wroblewski	  (2011).	  

	  

Riktlinje	  6	   Ha	  många	  olika	  media	  för	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  

universitetet	  

Källa	   Sherwin	  (2016),	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  

CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  

Nall	  (2003).	  

	  

Riktlinje	  7	   Ha	  en	  speciell	  sida	  för	  nya	  studenter	  

Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4.	  

	  

Riktlinje	  8	   Fokusera	  på	  mobila	  sidan	  

Källa	   Tabell	  1,	  Wroblewski	  (2011),	  Marcotte	  (2011),	  Smashing	  

magazine	  (2010),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003).	  

	  

Riktlinje	  9	   Minimera	  antalet	  steg	  för	  navigering	  

Källa	   Krug	  (2006),	  Colborne	  (2011),	  Smashing	  magazine	  (2010),	  Bailey,	  

Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003),	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  

(2003).	  

	  

4.4 Design av prototyp 

Programmet	  som	  användes	  var	  Adobe	  Muse	  som	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  skapa	  

webbsidor	  anpassat	  efter	  olika	  skärmar	  och	  som	  främst	  är	  ett	  bra	  verktyg	  för	  att	  

skapa	  en	  responsiv	  design.	  	  
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För	  att	  även	  anpassa	  designen	  till	  vänsterhänta	  placerades	  det	  mesta	  innehållet	  i	  

mitten	  av	  skärmen.	  

	  

Prototypen	  skapades	  med	  utgångspunkt	  från	  riktlinjerna	  där	  designen	  var	  re-‐

sponsiv	  och	  testades	  i	  både	  mobilformat	  och	  datorformat.	  Colborne	  (2011),	  Krug	  

(2006)	  och	  Smashing	  magazine	  (2010)	  nämner	  vikten	  av	  att	  en	  mobilsida	  ska	  vara	  

enkel	  och	  designen	  utgick	  från	  att	  vara	  så	  enkel	  som	  möjligt	  men	  även	  få	  med	  de	  

vitala	  delarna	  som	  framgick	  av	  kraven.	  

4.4.1 Flexibel layout 

Designens	  grund	  var	  ett	  rutmönster	  för	  att	  få	  en	  tydlig	  design	  och	  även	  en	  bra	  

grund	  för	  fylla	  innehållet	  och	  för	  att	  kunna	  arbeta	  med	  responsiv	  design	  som	  

Marcotte	  (2011)	  nämner.	  

	  

Sidans	  innehåll	  delades	  upp	  i	  tre	  varianter	  där	  en	  ruta	  representerar	  ett	  innehåll	  

som	  t.ex.	  en	  bild	  eller	  text.	  Figur	  5	  illustrerar	  hur	  innehållet	  delas	  upp	  där	  den	  

minsta	  skärmen	  har	  rutor	  efter	  varandra	  och	  där	  den	  större	  skärmen	  har	  mer	  inne-‐

håll	  bredvid	  varandra	  eftersom	  skärmens	  yta	  tillåter	  det.	  

	  

	  
Figur	  5	  -‐	  Uppdelning	  av	  innehåll	  i	  designen.	  

	  

En	  mastersida	  skapades	  som	  var	  grunden	  för	  hur	  alla	  sidor	  skulle	  se	  ut.	  När	  en	  

mastersida	  är	  skapad	  med	  ett	  innehåll	  så	  kunde	  samtliga	  skärmstorlekar	  använda	  

samma	  grundinnehåll	  och	  på	  så	  sätt	  slippa	  göra	  varje	  sida	  för	  sig.	  
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4.4.2 Flexibelt innehåll 

I	  Adobe	  Muse	  kunde	  texten	  anpassas	  efter	  olika	  skärmar	  samt	  bilder	  och	  övrigt	  

innehåll	  vilket	  gjorde	  att	  allt	  innehåll	  blev	  flexibelt	  oavsett	  vilken	  skärmstorlek	  som	  

skulle	  användas.	  

4.4.3 Media queries 

I	  Adobe	  Muse	  finns	  det	  en	  funktion	  för	  att	  använda	  media	  queries	  och	  i	  prototypen	  

användes	  320	  pixlar	  för	  mindre	  mobiler	  (Marcotte,	  2011),	  375	  pixlar	  för	  Iphone	  6	  

/7	  (CSS-‐TRICKS,	  2016),	  768	  pixlar	  och	  1600	  pixlar	  för	  större	  skärmar	  (Marcotte,	  

2011).	  	  

Genom	  funktionen	  i	  Adobe	  Muse	  kommer	  den	  första	  media	  querien	  att	  anpassas	  

efter	  mindre	  skärmar	  och	  se	  ut	  så	  här:	  

	  

Mindre	  skärmar:	  

Min-‐Width	  (px)	  =	  320	  

Max-‐Width	  (px)	  =	  375	  

	  

Detta	  innebär	  att	  innehållet	  på	  skärmen	  kommer	  att	  vara	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  mellan	  

dessa	  två	  storlekar.	  När	  skärmstorleken	  är	  större	  än	  375	  så	  kommer	  designen	  att	  se	  

ut	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  för	  att	  vara	  anpassad	  efter	  en	  större	  skärm.	  De	  efterföl-‐

jande	  media	  queries	  som	  användes	  ser	  ut	  så	  här:	  

	  

Mellan	  skärm:	  

Min-‐Width	  (px)	  =	  375	  

Max-‐Width	  (px)	  =	  768	  

	  

Stor	  skärm:	  

Min-‐Width	  (px)	  =	  768	  

Max-‐Width	  (px)	  =	  1600	  

	  

En	  datorskärm	  är	  normalt	  1200	  pixlar	  men	  ett	  max	  läge	  på	  1600	  valdes	  för	  att	  vara	  

beredd	  på	  större	  skärmar.	  
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Genom	  att	  prototypen	  är	  responsiv	  så	  är	  det	  enkelt	  att	  lägga	  till	  media	  queries	  för	  

att	  anpassa	  efter	  olika	  skärmar,	  det	  går	  t.o.m.	  att	  anpassa	  skärmen	  efter	  smart-‐

klockor.	  	  

4.5 Test 

Egna	  designtester	  gjordes	  under	  hela	  designperioden	  genom	  att	  se	  efter	  hur	  desig-‐

nen	  ser	  ut	  i	  olika	  typer	  av	  skärmvyer	  och	  hur	  innehållet	  anpassar	  sig.	  	  

Via	  Adobe	  Muse	  går	  det	  att	  se	  designen	  i	  en	  webbläsare	  och	  i	  webbläsaren	  Safari	  

går	  det	  att	  se	  designen	  i	  responsivt	  designläge	  som	  visas	  i	  figur	  6.	  Där	  kan	  man	  testa	  

designen	  i	  olika	  skärmar	  och	  även	  vrida	  skärmarna	  för	  att	  se	  hur	  det	  skulle	  se	  ut	  i	  

olika	  enheter.	  

	  
Figur	  6	  -‐	  Test	  av	  responsiv	  design.	  
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4.5.1 Test av riktlinjer 

Användbarhetstestet	  gjordes	  med	  7	  personer	  varav	  4	  personer	  fick	  utvärdera	  

användbarheten	  på	  en	  mobiltelefon	  och	  3	  personer	  fick	  testa	  på	  en	  bärbar	  dator.	  

Testerna	  skedde	  i	  två	  omgångar	  där	  4	  personer	  testade	  i	  omgång	  1	  och	  3	  personer	  i	  

omgång	  2.	  	  

	  

Testerna	  började	  med	  att	  deltagarna	  fick	  läsa	  ett	  antal	  scenarier	  och	  göra	  uppgifter	  

utifrån	  de.	  Scenarierna	  finns	  bifogade	  i	  slutet	  av	  rapporten	  och	  resultatet	  visas	  i	  

tabell	  2	  och	  tabell	  3.	  

Uppgift	   Förklaring	   Procent	  av	  delta-‐
garna	  som	  
klarade	  
uppgiften	  

Tid	  att	  slutföra	  
uppgiften	  

1	   Hitta	  länken	  till	  
kurslitteratur	  som	  är	  
kopplat	  till	  ett	  program	  

100	  %	   20	  sekunder	  

2	   Hitta	  länken	  till	  
biblioteket	  

100	  %	   20	  sekunder	  

3	   Hitta	  ett	  sätt	  att	  hitta	  
kontaktuppgifter	  

100	  %	   20	  sekunder	  

4	   Ta	  reda	  på	  datum	  för	  ett	  
event	  

100	  %	   20	  sekunder	  

Tabell	  2	  -‐	  Resultat	  av	  användartest	  1.	  

	  
Uppgift	   Förklaring	   Procent	  av	  

deltagarna	  som	  
klarade	  
uppgiften	  

Tid	  att	  slutföra	  
uppgiften	  

5	   Hitta	  information	  för	  nya	  
studenter	  

100	  %	   20	  sekunder	  

6	   Ta	  reda	  på	  hur	  många	  
som	  studerar	  på	  
universitetet	  

100	  %	   20	  sekunder	  

7	   Hitta	  video	  om	  
universitetet	  

100	  %	   20	  sekunder	  

Tabell	  3	  -‐	  Resultat	  av	  användartest	  2.	  

	  
Efter	  att	  deltagarna	  hade	  gjort	  några	  uppgifter	  så	  fick	  dem	  klicka	  sig	  runt	  i	  prototy-‐

pen	  och	  prata	  högt	  och	  berätta	  deras	  iakttagelser.	  

Förutom	  mindre	  designmissar	  som	  rättades	  till	  så	  kom	  ett	  förslag	  upp:	  
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”Det	  borde	  finnas	  en	  steg	  för	  steg	  beskrivning	  för	  nya	  studenter.	  Alltså	  vad	  dem	  

behöver	  göra,	  till	  exempel	  anmäla	  sig	  till	  kurser”.	  

	  

Förslaget	  diskuterades	  med	  övriga	  testdeltagare	  som	  instämde.	  

4.6 Slutgiltigt förslag 

Det	  slutgiltiga	  förslaget	  har	  tagits	  fram	  med	  hjälp	  av	  resultatet	  från	  testerna.	  

Riktlinjerna	  presenteras	  på	  liknande	  sätt	  som	  i	  Research-‐Based	  Web	  Design	  &	  

Usability	  Guidelines	  (2003).	  Riktlinjerna	  presenteras	  utan	  inbördes	  ordning.	  

	  

Riktlinje	  1	   Studenten	  ska	  enkelt	  kunna	  hitta	  till	  kurser	  och	  program	  

Kommentar	   Sherwin	  (2016)	  skriver	  att	  universitet	  bör	  göra	  det	  enkelt	  att	  

hitta	  program	  och	  kurser.	  Att	  ha	  tydliga	  kategorier	  om	  

universitetet	  erbjuder	  många	  kurser	  dvs.	  inte	  låta	  besökaren	  gissa	  

under	  vilken	  kategori	  en	  viss	  kurs	  tillhör.	  	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Sherwin	  (2016),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  

(2003).	  

Figur	  7	  –	  Riktlinje	  1:	  Kurser	  och	  program.	  
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Riktlinje	  1	  -‐	  Studenten	  ska	  enkelt	  kunna	  hitta	  till	  kurser	  och	  program.	  	  

Riktlinjen	  kan	  tänkas	  vara	  en	  självklarhet	  men	  bör	  ändå	  lyftas	  fram	  med	  tanke	  på	  

resultatet	  från	  enkäten.	  I	  kommentarerna	  nämndes	  det	  även	  att	  program	  och	  

kurser	  bör	  vara	  länkade	  på	  ett	  bättre	  sätt	  så	  att	  en	  kurs	  som	  tillhör	  ett	  program	  och	  

vice	  versa	  ska	  vara	  enkel	  att	  hitta	  när	  användaren	  besöker	  en	  av	  sidorna	  för	  kursen	  

eller	  programmet.	  Det	  är	  främst	  viktigt	  att	  inte	  gömma	  länkarna	  för	  kurser	  och	  

program	  utan	  presentera	  de	  för	  användarna	  genom	  länkar	  som	  syns	  direkt	  på	  sidan	  

eller	  via	  ett	  menyalternativ.	  

	  
Riktlinje	  2	   Det	  ska	  finnas	  tydliga	  länkar	  till	  andra	  system	  

Kommentar	   Flera	  kommentarer	  handlade	  om	  att	  personer	  hade	  svårt	  att	  hitta	  

till	  biblioteket.	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003)	  fastställer	  

att	  viktiga	  länkar	  bör	  finnas	  på	  flera	  ställen	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

använda	  sig	  av	  meningsfulla	  länk-‐rubriker	  för	  att	  förenkla	  

navigationen.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Krug	  (2006),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  

(2003).	  

Figur	  8	  –	  Riktlinje	  2:	  Tydliga	  länkar.	  

	  
Riktlinje	  2	  –	  Det	  ska	  finnas	  tydliga	  länkar	  till	  andra	  system.	  

Riktlinjen	  anspelar	  på	  att	  flera	  hade	  svårt	  att	  hitta	  till	  biblioteket	  på	  universitets	  

webbsida	  samt	  andra	  länkar	  som	  mina	  sidor.	  Tanken	  var	  att	  det	  borde	  finnas	  en	  

tydlig	  struktur	  var	  man	  kan	  tänkas	  finna	  de	  olika	  länkarna	  istället	  för	  att	  behöva	  

gissa	  under	  vilken	  kategori	  ett	  system	  tillhör.	  
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Riktlinje	  3	   Gör	  sidan	  ”Om	  universitetet”	  lätt	  tillgängligt	  

Kommentar	   Sherwin	  (2016)	  nämner	  att	  man	  bör	  lyfta	  fram	  kategorin	  “Om	  

oss”	  eller	  “Om	  universitetet”	  då	  det	  är	  en	  sida	  som	  besöks	  oftast	  

av	  personer	  som	  ska	  börja	  på	  ett	  universitet.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Sherwin	  (2016).	  

Figur	  9	  –	  Riktlinje	  3:	  Sida	  om	  universitetet.	  

	  
Riktlinje	  3	  –	  Gör	  sidan	  ”Om	  universitetet”	  lätt	  tillgängligt.	  

Riktlinjen	  finns	  även	  med	  i	  Sherwins	  (2016)	  rapport	  men	  lyfts	  ändå	  fram	  på	  grund	  

av	  resultatet	  från	  enkäten	  då	  det	  inte	  är	  en	  självklarhet	  att	  hitta	  den	  sidan	  om	  man	  

tittar	  på	  t.ex.	  Luleå	  tekniska	  universitets	  webbsida	  (2016).	  
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Riktlinje	  4	   Länk	  för	  kontakt	  ska	  vara	  åtkomligt	  på	  samtliga	  sidor	  

Kommentar	   I	  prototypen	  går	  det	  att	  hitta	  en	  länk	  för	  kontakt	  dels	  genom	  att	  

trycka	  på	  menyknappen	  men	  även	  längst	  ner	  på	  samtliga	  sidor.	  

Bilden	  visar	  hur	  sidan	  ser	  ut	  längst	  ner	  samt	  hur	  menyfältet	  ser	  

ut.	  Längst	  ner	  på	  samtliga	  sidor	  finns	  även	  knappar	  för	  sociala	  

medier	  som	  är	  länkar	  för	  att	  komma	  till	  universitetets	  olika	  

sociala	  medier.	  Precis	  som	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  

CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015)	  presenterade	  i	  sin	  rapport	  

är	  det	  många	  studenter	  som	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  

ta	  reda	  på	  mer	  av	  universitetet	  och	  i	  rapporten	  var	  de	  tre	  främsta	  

Facebook,	  Youtube	  och	  Twitter	  för	  att	  undersöka	  ett	  universitet	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003),	  Ruffalo	  

Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015).	  

Figur	  10	  –	  Riktlinje	  4:	  Länk	  för	  kontakt.	  

	  
Riktlinje	  4	  –	  Länk	  för	  kontakt	  ska	  vara	  åtkomligt	  på	  samtliga	  sidor.	  

Riktlinjen	  innebär	  att	  det	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  ska	  gå	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  

universitetet	  eller	  personer	  som	  är	  involverade	  i	  studenternas	  kurser/program	  och	  

därför	  bör	  en	  kontaktsida	  alltid	  vara	  tillgänglig	  oavsett	  var	  på	  sidan	  som	  besökaren	  

befinner	  sig.	  



	   35	  

Riktlinje	  5	   Aktuell	  information	  och	  nyheter	  ska	  presenteras	  för	  användaren	  

utan	  att	  användaren	  behöver	  leta	  informationen	  

Kommentar	   De	  två	  bilderna	  längst	  till	  vänster	  visar	  ett	  bildspel	  där	  aktuell	  

information	  som	  t.ex.	  nyheter	  eller	  viktiga	  datum	  som	  är	  aktuella	  

kan	  visas.	  Bildspelet	  byter	  bild	  automatiskt	  efter	  6	  sekunder	  för	  

att	  användaren	  ska	  förstå	  att	  det	  är	  ett	  bildspel.	  Det	  finns	  även	  

pilar	  till	  vänster	  och	  höger	  om	  bilderna	  där	  användaren	  själv	  kan	  

bläddra	  mellan	  sidorna	  samt	  tre	  runda	  symboler	  längst	  ner	  på	  

bilderna	  som	  visar	  vilken	  bild	  som	  är	  aktiv	  genom	  att	  ha	  en	  röd	  

cirkel	  runt	  en	  av	  symbolerna.	  Användaren	  kan	  även	  klicka	  på	  en	  

av	  de	  runda	  symbolerna	  för	  att	  byta	  bild.	  Alla	  bilder	  är	  klickbara	  

och	  bilden	  till	  höger	  visar	  ett	  navigeringsalternativ	  för	  att	  komma	  

till	  samma	  sidor.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4,	  Wroblewski	  (2011).	  

Figur	  11	  –	  Riktlinje	  5:	  Nyheter	  och	  kalendarium.	  

	  
Riktlinje	  5	  -‐	  Aktuell	  information	  och	  nyheter	  ska	  presenteras	  för	  användaren	  utan	  

att	  användaren	  behöver	  leta	  informationen.	  

Precis	  som	  Word	  Wide	  Web	  Consortium	  (2008)	  riktlinje	  3.2	  som	  säger	  att	  man	  bör	  

göra	  så	  att	  webbsidor	  presenteras	  och	  fungerar	  på	  ett	  förutsägbart	  sätt	  så	  antyder	  

riktlinje	  5	  att	  aktuell	  information	  och	  nyheter	  ska	  presenteras	  för	  användaren	  och	  

det	  gjordes	  genom	  att	  ha	  nyheterna	  och	  aktuell	  information	  högst	  upp	  i	  prototypen	  

så	  att	  användaren	  presenteras	  med	  aktuell	  information	  direkt	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  

universitetet	  nå	  ut	  med	  information	  som	  besökarna	  bör	  ta	  del	  av.	  
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Riktlinje	  6	   Ha	  många	  olika	  media	  för	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  

universitetet	  

Kommentar	   På	  bilden	  längst	  till	  vänster	  finns	  det	  en	  video	  som	  även	  hittas	  på	  

startsidan	  som	  är	  en	  video	  som	  ska	  förmedla	  hur	  det	  är	  att	  vara	  

student	  på	  universitetet.	  Båda	  rapporterna	  från	  Sherwin	  (2016)	  

och	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  

NRCCUA	  (2015)	  visar	  att	  blivande	  studenter	  vill	  kunna	  se	  en	  

video	  om	  universitetet.	  	  

Flera	  deltagare	  i	  enkäten	  ville	  se	  en	  karta	  över	  

universitetsområdet.	  På	  bilden	  i	  mitten	  visas	  en	  karta	  över	  

universitetet	  som	  går	  att	  klicka	  på	  samt	  en	  karta	  under	  som	  är	  

Google	  maps	  och	  som	  kan	  användas	  till	  att	  hitta	  till	  universitetet.	  

Bilden	  längst	  till	  höger	  visar	  länkar	  till	  universitetets	  sociala	  

medier	  för	  att	  ge	  ytterligare	  alternativ	  för	  besökaren	  att	  få	  en	  

känsla	  av	  universitetet.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Sherwin	  (2016),	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  

CollegeWeekLive	  och	  NRCCUA	  (2015),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  

Nall	  (2003).	  

Figur	  12	  –	  Riktlinje	  6:	  Olika	  media	  som	  representerar	  universitetet.	  

	  
Riktlinje	  6	  –	  Ha	  många	  olika	  media	  för	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  universitetet.	  

Sherwin	  (2016)	  och	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  och	  

NRCCUA	  (2015)	  nämner	  att	  studenter	  vill	  se	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  

universitetet	  genom	  en	  video	  eller	  sociala	  medier.	  Word	  Wide	  Web	  Consortium	  
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(2008)	  skriver	  om	  att	  ge	  olika	  alternativ	  för	  användaren	  och	  därför	  togs	  riktlinje	  6	  

fram	  för	  att	  göra	  universitetet	  inbjudande	  för	  alla	  sorters	  besökare	  t.ex.	  dem	  som	  

föredrar	  video	  eller	  dem	  som	  föredrar	  att	  läsa	  en	  intervju	  med	  en	  nuvarande	  

student.	  

	  
	  
Riktlinje	  7	   Ha	  en	  speciell	  sida	  för	  nya	  studenter	  

Kommentar	   En	  ”Ny	  Student”-‐sida	  gör	  att	  nya	  studenter	  på	  universitetet	  snabbt	  

ska	  kunna	  hitta	  det	  dem	  söker	  efter.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Tabell	  1,	  Figur	  4.	  

Figur	  13	  –	  Riktlinje	  7:	  Sida	  för	  nya	  studenter.	  

	  
Riktlinje	  7	  –	  Ha	  en	  speciell	  sida	  för	  nya	  studenter.	  

Riktlinje	  7	  kom	  från	  den	  kvantitativa	  studien	  och	  är	  precis	  som	  kommentaren	  till	  

riktlinjen	  till	  för	  att	  nya	  studenter	  på	  universitetet	  snabbt	  ska	  kunna	  hitta	  det	  dem	  

söker	  efter.	  
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Riktlinje	  8	   Fokusera	  på	  mobila	  sidan	  

Kommentar	   Statistiken	  visar	  på	  att	  vi	  använder	  mobiltelefonen	  mer	  och	  mer	  

(Svenskarna	  och	  internet,	  2016)	  och	  Wroblewski	  (2011),	  

Marcotte	  (2011)	  och	  Smashing	  Magazine	  (2010)	  lyfter	  alla	  upp	  

vikten	  av	  en	  bra	  mobilsida.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Kommentar	  i	  bilaga,	  Wroblewski	  (2011),	  Marcotte	  (2011),	  

Smashing	  magazine	  (2010),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  

(2003).	  

Figur	  14	  –	  Riktlinje	  8:	  Fokus	  på	  mobilsidan.	  

	  

Riktlinje	  8	  –	  Fokusera	  på	  mobila	  sidan.	  

Marcotte	  (2011)	  och	  Wroblewski	  (2011)	  lyfter	  fram	  vikten	  av	  att	  fokusera	  på	  den	  

mobila	  sidan.	  Riktlinje	  8	  togs	  fram	  eftersom	  många	  studenter	  använder	  sig	  av	  

mobiltelefoner	  med	  internet.	  
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Riktlinje	  9	   Minimera	  antalet	  steg	  för	  navigering	  

Kommentar	   Vid	  designen	  för	  mobiltelefoner	  och	  surfplattor	  består	  menyn	  av	  

tre	  streck	  och	  är	  en	  form	  av	  härmning	  som	  Lidwell,	  Holden	  och	  

Butler	  (2003)	  skriver	  om	  där	  använder	  förstår	  att	  det	  är	  en	  

menyknapp	  eftersom	  användaren	  känner	  igen	  menyknappen	  från	  

sina	  mentala	  modeller.	  Flera	  kända	  sidor	  använder	  sig	  av	  denna	  

typ	  av	  meny	  knapp	  när	  det	  gäller	  den	  mobilanpassade	  webbsidan	  

som	  t.ex.	  Facebook,	  Aftonbladet,	  Apple	  m.fl.	  Menyknappens	  

funktion	  visas	  på	  de	  två	  första	  bilderna	  till	  vänster	  och	  gör	  det	  

enkelt	  för	  användaren	  att	  hitta	  dit	  dem	  vill.	  Bilden	  till	  höger	  visar	  

hur	  navigationsstegen	  kan	  minskas	  på	  programsidan.	  Högst	  upp	  

visas	  en	  sökruta	  där	  tanken	  är	  att	  användaren	  kan	  börja	  skriva	  in	  

en	  text	  och	  då	  ska	  alla	  program	  eller	  kurser	  som	  innehåller	  de	  

bokstäver	  som	  är	  inskrivna	  dyka	  upp.	  Den	  inringade	  rutan	  längre	  

ner	  på	  bilden	  till	  höger	  visar	  vad	  som	  händer	  när	  användaren	  

trycker	  på	  ett	  program.	  Då	  dyker	  en	  ruta	  upp	  på	  samma	  sida	  med	  

den	  information	  som	  användaren	  kan	  tänkas	  leta	  efter.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Krug	  (2006),	  Colborne	  (2011),	  Smashing	  magazine	  (2010),	  Bailey,	  

Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003),	  Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  

(2003).	  

Figur	  15	  –	  Riktlinje	  9:	  Minimera	  steg	  för	  navigering.	  

	  
	  

	  



	   40	  

Riktlinje	  9	  –	  Minimera	  antalet	  steg	  för	  navigering.	  

Riktlinje	  9	  är	  precis	  som	  riktlinje	  1	  en	  självklarhet	  men	  bör	  också	  lyftas	  fram	  för	  att	  

visa	  vikten	  av	  den.	  Word	  Wide	  Web	  Consortium	  (2008),	  Krug	  (2006),	  Colborne	  

(2011),	  Smashing	  magazine	  (2010),	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  and	  Nall	  (2003)	  och	  

Lidwell,	  Holden	  och	  Butler	  (2003)	  nämner	  alla	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  fokusera	  på	  

navigationen	  för	  att	  göra	  det	  enkelt	  för	  användaren.	  	  

	  
Riktlinje	  som	  adderades	  efter	  användartesterna	  är	  Riktlinje	  10:	  
	  
Riktlinje	  10	   Använd	  steg	  för	  steg	  beskrivningar	  

Kommentar	   En	  kommentar	  lämnades	  i	  enkäten	  där	  det	  stod	  ”	  Uppdaterad	  ny	  

student	  information	  med	  steg	  för	  steg	  beskrivningar”	  och	  i	  bilden	  

längst	  till	  vänster	  finns	  en	  checklista	  för	  nya	  studenter.	  Bilden	  till	  

höger	  visar	  hur	  det	  ser	  ut	  om	  en	  besökare	  trycker	  på	  en	  av	  

länkarna.	  	  

I	  användartestet	  uppmärksammades	  också	  att	  en	  steg	  för	  steg	  

beskrivning	  bör	  finnas	  med.	  

Prototyp	  

	  
Källa	   Användartest,	  Kommentar	  i	  bilaga.	  

Figur	  16	  –	  Riktlinje	  10:	  Steg	  för	  steg	  beskrivningar.	  
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Riktlinje	  10	  –	  Använd	  steg	  för	  steg	  beskrivningar.	  

Riktlinjen	  kom	  fram	  efter	  den	  kvalitativa	  studien	  dvs.	  användartesterna.	  En	  

kommentar	  fanns	  tidigare	  om	  att	  ha	  steg	  för	  steg	  beskrivningar	  men	  togs	  inte	  med	  

på	  grund	  av	  för	  tunt	  underlag	  men	  efter	  att	  testpersonerna	  hade	  uppmärksammat	  

idén	  så	  skapades	  en	  riktlinje	  för	  det.	  

Även	  om	  testerna	  hade	  kunnat	  göras	  mer	  omfattande	  som	  t.ex.	  tester	  i	  början	  av	  

projektet	  med	  utomstående	  testpersoner	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  ett	  test	  genomförs.	  

Hade	  projektet	  pågått	  under	  en	  längre	  period	  hade	  större	  vikt	  kunna	  läggas	  vid	  

testerna.	  Många	  författare	  som	  Krug	  (2006),	  Goodwin	  (2009)	  och	  Sherwin	  (2016)	  

belyser	  vikten	  av	  att	  testa	  designen	  och	  att	  det	  är	  bättre	  att	  göra	  ett	  test	  med	  en	  

person	  än	  inget	  test	  alls.	  
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5.	  DISKUSSION	  
	  
Frågeställningen	  som	  ställdes	  i	  inledningen	  av	  rapporten	  var:	  
	  

• Vilka	  riktlinjer	  bör	  svenska	  universitet	  använda	  sig	  av	  vid	  utvecklandet	  av	  

en	  responsiv	  webbsida	  sett	  ur	  studenters	  perspektiv?	  

	  
I	  en	  studie	  som	  gjordes	  med	  mer	  än	  1000	  high	  school	  studenter	  rapporterades	  att	  1	  

av	  4	  bortsåg	  från	  en	  skola	  om	  dem	  haft	  en	  dålig	  erfarenhet	  av	  skolans	  webbsida	  när	  

dem	  skulle	  söka	  till	  högskolan	  och	  eftersom	  det	  finns	  ett	  så	  brett	  utbud	  av	  metoder	  

för	  att	  kommunicera	  med	  studenter	  är	  det	  viktigt	  för	  universitet	  att	  förstå	  vad	  

studenter	  kan	  förvänta	  sig	  (Noel-‐Levitz,	  2010).	  	  

	  

Tidigare	  studier	  har	  gjorts	  med	  blivande	  studenter	  i	  USA	  och	  tanken	  var	  att	  ta	  fram	  

riktlinjer	  där	  studier	  görs	  med	  nuvarande	  studenter	  och	  där	  riktlinjerna	  kan	  

appliceras	  på	  universitet	  i	  Sverige.	  

	  

Syftet	  var	  att	  bidra	  med	  ytterligare	  forskning	  och	  underlag	  genom	  att	  skapa	  riktlin-‐

jer	  för	  universitets	  webbsidor.	  Tidigare	  riktlinjer	  utvärderades	  och	  användes	  i	  en	  

prototyp	  av	  Luleå	  tekniska	  universitets	  webbsida.	  	  

Prototypen	  var	  av	  typen	  responsiv	  design	  som	  följer	  de	  riktlinjer	  som	  universitet	  

bör	  eftersträva	  vid	  utvecklandet	  av	  sin	  webbsida.	  

	  

Målet	  var	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  för	  svenska	  universitet	  vid	  design	  av	  en	  webbsida.	  

En	  klickbar	  prototyp	  skapades	  där	  varje	  riktlinje	  testades	  och	  utvärderades.	  

Riktlinjerna	  och	  prototypen	  utgick	  från	  en	  kvantitativ	  studie	  och	  litteraturstudier.	  

En	  kvalitativ	  studie	  gjordes	  genom	  att	  testpersoner	  fick	  utvärdera	  riktlinjerna	  i	  

prototypen.	  Riktlinjerna	  skapades	  till	  utvecklare,	  designers,	  ledningsgrupper	  och	  

andra	  intressenter	  inom	  utvecklingen	  av	  universitets	  webbsidor	  i	  Sverige.	  
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5.1 Diskussion om enkät 

En	  kvantitativ	  studie	  gjordes	  genom	  ett	  utskick	  av	  en	  enkät.	  Enkäten	  skickades	  till	  

tre	  olika	  universitet	  för	  att	  få	  så	  många	  svaranden	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  inte	  bara	  

ha	  deltagare	  från	  ett	  universitet	  då	  det	  kan	  innebära	  att	  studenterna	  på	  just	  det	  

universitetet	  är	  missnöjda	  med	  vissa	  delar	  på	  sitt	  universitets	  webbsida.	  Detta	  

skulle	  då	  eventuellt	  kunna	  ge	  en	  missvisande	  bild	  av	  studien.	  Studien	  skickades	  till	  

Facebook-‐grupper	  och	  studenternas	  e-‐postadresser.	  Resultatet	  går	  att	  påverka	  om	  

enkäten	  endast	  hade	  skickas	  till	  specifikt	  valda	  e-‐postadresser	  men	  eftersom	  enkä-‐

ten	  skickades	  till	  ett	  så	  stort	  urval	  av	  studenter	  så	  gick	  det	  inte	  att	  påverka	  specifika	  

studenter	  att	  delta	  i	  enkäten.	  

	  

Det	  mesta	  av	  resultatet	  var	  förväntat	  och	  andra	  delar	  var	  mindre	  väntat.	  Sherwin	  

(2016)	  nämner	  bl.a.	  att	  man	  ska	  lyfta	  fram	  sidan	  om	  universitetet	  och	  att	  det	  ska	  

vara	  enkelt	  att	  hitta	  till	  program	  och	  kurser.	  Dessa	  delar	  fick	  många	  svar	  i	  

användarstudien	  och	  var	  på	  så	  sätt	  väntat	  om	  man	  kopplar	  tillbaka	  till	  tidigare	  stu-‐

dier.	  

	  

Både	  Ruffalo	  Noel	  Levitz,	  OmniUpdate,	  CollegeWeekLive	  &	  NRCCUA	  (2015)	  och	  

Sherwin	  (2016)	  skrev	  om	  att	  nya	  studenter	  vill	  få	  en	  känsla	  av	  hur	  det	  är	  att	  vara	  

student	  på	  universitetet	  genom	  videor,	  bilder	  och	  annan	  typ	  av	  media.	  Däremot	  var	  

majoriteten	  av	  deltagarna	  i	  enkäten	  studenter	  och	  därför	  var	  det	  oväntat	  att	  så	  

många	  deltagare	  tyckte	  att	  det	  var	  en	  prioritet	  att	  se	  en	  karta	  över	  

universitetsområdet	  även	  om	  jag	  kan	  förstå	  varför	  deltagarna	  valde	  att	  fylla	  i	  det	  

alternativet.	  

	  

5.2 Diskussion om designutveckling 

Syftet	  var	  att	  skapa	  en	  design	  av	  varje	  riktlinje	  för	  att	  se	  hur	  riktlinjen	  passar	  i	  en	  

verklig	  miljö	  och	  för	  att	  få	  chansen	  att	  utvärdera	  riktlinjerna	  genom	  användartes-‐

ter.	  Själva	  grundtanken	  utgick	  från	  Marcotte	  (2011)	  och	  Wroblewskis	  (2011)	  teo-‐

rier	  om	  att	  designa	  efter	  mobila	  enheter	  i	  första	  hand	  och	  att	  göra	  designen	  re-‐

sponsiv.	  Designen	  skapades	  i	  systemet	  Adobe	  Muse	  som	  är	  ett	  smidigt	  verktyg	  att	  
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använda	  sig	  av	  för	  att	  designa	  en	  webbsida	  responsivt	  även	  om	  det	  krävs	  en	  del	  tid	  

för	  att	  bemästra	  systemet.	  

	  

Designprocessen	  använde	  sig	  av	  grunden	  från	  Marcotte	  (2011)	  och	  Wroblewski	  

(2011)	  men	  behövde	  ytterligare	  support	  genom	  dels	  kraven	  som	  var	  ett	  resultat	  av	  

enkäten	  men	  också	  riktlinjer	  att	  följa	  för	  användbarhet	  som	  Bailey,	  Koyani,	  Allison	  

&	  Nall	  (2003),	  Krug	  (2006),	  Goodwin	  (2009),	  Colborne	  (2011)	  m.fl.	  skriver	  om.	  

	  

5.3 Diskussion om användartester 

Användartesterna	  gjordes	  genom	  att	  deltagarna	  fick	  läsa	  ett	  antal	  scenarier	  och	  

göra	  uppgifter	  utifrån	  scenarierna	  och	  därefter	  fick	  deltagarna	  klicka	  runt	  i	  prototy-‐

pen	  och	  berätta	  deras	  iakttagelser.	  Testerna	  gjordes	  i	  både	  dator	  och	  mobilformat	  

och	  prototypen	  var	  klickbar	  så	  att	  deltagarna	  skulle	  få	  en	  känsla	  av	  att	  dem	  var	  inne	  

på	  en	  riktig	  webbsida	  istället	  för	  att	  endast	  se	  bilder	  av	  designen.	  

	  

Resultatet	  av	  scenarierna	  var	  tillfredställande	  då	  samtliga	  deltagare	  klarade	  av	  att	  

göra	  uppgifterna	  utifrån	  den	  tidsram	  som	  var	  satt	  innan	  användartesternas	  start.	  	  

Genom	  att	  deltagarna	  fick	  berätta	  deras	  iakttagelser	  så	  upptäcktes	  en	  del	  mindre	  

designmissar	  som	  rättades	  till	  och	  en	  bonus	  var	  att	  deltagarna	  kom	  fram	  till	  ytterli-‐

gare	  en	  riktlinje	  som	  var	  att	  det	  bör	  finnas	  steg	  för	  steg	  beskrivningar.	  Detta	  kom	  

även	  fram	  i	  kommentarsfältet	  i	  enkäten	  men	  analyserades	  inte	  mer	  då	  underlaget	  

vid	  det	  tillfället	  var	  för	  tunt.	  Den	  riktlinjen	  var	  något	  jag	  inte	  hade	  väntat	  mig	  men	  

tyckte	  att	  det	  var	  ett	  alternativ	  som	  passade	  att	  ta	  med	  till	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  

	  

5.4 Diskussion om reliabilitet 

Reliabilitet	  är	  hur	  tillförlitlig	  en	  mätning	  är	  och	  resultatet	  av	  studien	  visar	  på	  10	  

riktlinjer	  som	  universitet	  bör	  använda	  sig	  av	  vid	  utvecklandet	  av	  en	  responsiv	  

webbsida.	  	  

Jag	  vill	  påstå	  att	  resultatet	  är	  tillförlitligt	  då	  rapporten	  innehåller	  identifiering	  av	  

problem,	  utveckling,	  test	  och	  utvärdering.	  Dessa	  delar	  är	  viktiga	  för	  att	  få	  en	  

tillförlitlig	  mätning.	  	  
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Den	  kvantitativa	  studien	  tog	  fram	  en	  prioriteringsordning	  där	  133	  deltagare	  var	  

med	  i	  enkäten.	  Även	  om	  133	  deltagare	  kan	  vara	  för	  få	  för	  att	  använda	  som	  underlag	  

nationellt	  så	  finns	  det	  även	  andra	  källor	  och	  annat	  underlag	  till	  de	  flesta	  riktlin-‐

jerna.	  	  

	  

En	  prototyp	  skapades	  som	  var	  klickbar	  där	  testpersoner	  testade	  funktionaliteten	  

och	  användbarheten.	  Inga	  experter	  eller	  utvecklare	  var	  med	  i	  testerna	  men	  enligt	  

Krug	  (2006)	  och	  Goodwin	  (2009)	  krävs	  det	  inte	  expertrecensioner	  för	  att	  validera	  

resultatet.	  Med	  tanke	  på	  projektets	  omfattning	  av	  de	  olika	  delarna	  så	  är	  forsk-‐

ningen	  enligt	  min	  bedömning	  tillräcklig	  för	  att	  resultatet	  ska	  vara	  tillförlitligt.	  
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6.	  SLUTSATSER	  
	  
Frågeställningen	  som	  ställdes	  i	  inledningen	  av	  rapporten	  var:	  
	  

• Vilka	  riktlinjer	  bör	  svenska	  universitet	  använda	  sig	  av	  vid	  utvecklandet	  av	  

en	  responsiv	  webbsida	  sett	  ur	  studenters	  perspektiv?	  

	  

Studenternas	  önskemål	  togs	  fram	  av	  en	  enkät	  samt	  tidigare	  studier	  med	  blivande	  

studenter.	  En	  prototyp	  för	  varje	  riktlinje	  skapades	  som	  utgick	  från	  de	  krav	  som	  

studenterna	  och	  de	  blivande	  studenterna	  hade	  som	  önskemål.	  Prototypens	  riktlin-‐

jer	  testades	  med	  olika	  scenarier	  och	  en	  teknik	  där	  användarna	  fick	  klicka	  sig	  runt	  i	  

prototypen	  och	  berätta	  sina	  iakttagelser.	  

	  

Genom	  att	  se	  resultatet	  av	  enkäten	  samt	  de	  studier	  som	  gjorts	  innan	  så	  ger	  det	  en	  

tydlig	  bild	  av	  vad	  studenter	  och	  blivande	  studenter	  önskar	  på	  ett	  universitets	  

webbsida.	  Nya	  studenter	  vill	  få	  en	  känsla	  av	  hur	  det	  är	  att	  studera	  på	  universitetet	  

genom	  att	  se	  videor	  eller	  bilder	  som	  visar	  universitetsområdet	  och	  även	  ger	  

information	  om	  universitetet.	  Studenter	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  fokus	  läggs	  på	  hur	  

kurser	  och	  program	  kopplas	  till	  varandra	  samt	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  vad	  för	  typ	  av	  

information	  som	  finns	  kopplat	  till	  kurser	  och	  program	  som	  t.ex.	  kurslitteratur	  eller	  

läsordning.	  

	  

Utifrån	  teorin	  och	  resultatet	  av	  den	  kvantitativa	  studien	  togs	  riktlinjer	  fram	  som	  

testades	  med	  en	  prototyp	  som	  hade	  en	  responsiv	  design	  som	  är	  anpassad	  efter	  

olika	  skärmar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  universitet	  har	  en	  webbsida	  som	  är	  anpassad	  efter	  

olika	  skärmar	  för	  att	  locka	  studenter	  till	  universitetet.	  Prototypen	  utgick	  från	  att	  

vara	  anpassad	  efter	  en	  mobilskärm	  i	  första	  hand	  där	  enkelheten	  spelade	  störst	  roll	  

och	  där	  enkla	  navigationsvägar	  var	  största	  prioritet	  för	  att	  guida	  användaren	  runt	  

på	  sidan.	  	  

	  

En	  kvalitativ	  studie	  gjordes	  genom	  tester	  och	  efter	  att	  testerna	  gjorts	  på	  sidan	  vi-‐

sade	  det	  sig	  att	  samtliga	  testdeltagare	  kunde	  klara	  av	  de	  uppgifter	  som	  dem	  blivit	  

tilldelade.	  Testdeltagarna	  hittade	  något	  enstaka	  fel	  som	  korrigerades	  men	  i	  övrigt	  
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var	  testdeltagarna	  nöjda	  med	  designen	  och	  tyckte	  att	  den	  var	  enkel	  att	  förstå.	  En	  

riktlinje	  tillkom	  efter	  att	  testerna	  hade	  körts	  igenom	  (Riktlinje	  10).	  

	  

Resultatet	  visar	  riktlinjer	  som	  är	  utvärderade	  med	  hjälp	  av	  en	  prototyp	  som	  är	  

byggd	  på	  teori	  och	  användarnas	  önskemål	  och	  som	  kan	  användas	  som	  förslag	  till	  

utveckling	  av	  ett	  universitets	  webbsida.	  

	  

Frågeställningen	  besvarades	  med	  10	  riktlinjer	  som	  svenska	  universitet	  bör	  an-‐

vända	  sig	  av	  vid	  utvecklandet	  av	  en	  responsiv	  webbsida.	  

Följande	  riktlinjer	  besvarade	  frågeställningen:	  

	  

Riktlinje	  1	  –	  Studenten	  ska	  enkelt	  kunna	  hitta	  till	  kurser	  och	  program.	  

Riktlinje	  2	  –	  Det	  ska	  finnas	  tydliga	  länkar	  till	  andra	  system.	  

Riktlinje	  3	  –	  Gör	  sidan	  ”Om	  universitetet”	  lätt	  tillgängligt.	  

Riktlinje	  4	  –	  Länk	  för	  kontakt	  ska	  vara	  åtkomligt	  på	  samtliga	  sidor.	  

Riktlinje	  5	  -‐	  Aktuell	  information	  och	  nyheter	  ska	  presenteras	  för	  användaren	  utan	  

att	  användaren	  behöver	  leta	  informationen.	  

Riktlinje	  6	  –	  Ha	  många	  olika	  media	  för	  hur	  det	  är	  att	  vara	  student	  på	  universitetet.	  

Riktlinje	  7	  –	  Ha	  en	  speciell	  sida	  för	  nya	  studenter.	  

Riktlinje	  8	  –	  Fokusera	  på	  mobila	  sidan.	  

Riktlinje	  9	  –	  Minimera	  antalet	  steg	  för	  navigering.	  

Riktlinje	  10	  –	  Använd	  steg	  för	  steg	  beskrivningar.	  
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7.	  FORTSATT	  ARBETE	  
	  
En	  fortsättning	  på	  detta	  arbete	  vore	  att	  implementera	  riktlinjerna	  i	  ett	  universitets	  

webbsida	  och	  se	  hur	  de	  ter	  sig	  i	  en	  verklig	  miljö.	  Det	  bör	  vara	  en	  responsiv	  design	  

som	  fungerar	  på	  mobiltelefoner,	  surfplattor	  och	  datorer	  och	  tester	  bör	  ske	  i	  

webbsidans	  verkliga	  miljö.	  Det	  vore	  en	  fördel	  att	  även	  göra	  testerna	  med	  intressen-‐

ter	  som	  är	  involverade	  i	  utvecklingen	  av	  webbsidorna.	  
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9.	  BILAGOR	  
	  

9.1 Enkät som skickades ut 
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9.2 Kommentarer i enkäten 

 

KOMMENTARER I ÖVRIGT FÄLTET 

Tydligt och enkelt att kunna orientera sig. 

Bra samlingsfält efter inloggning för mina studier, med sidolänkar för viktiga instanser (Mail, Bibliotek, IT support, 
ev. kår osv.). Aktiv kurs med nedbrytning, tidsplan, moment och extra material. Tydlig kalender där (mina) frivilliga 
och obligatoriska moment automatiskt läggs in. 

En students kurser, kursinformation och programinformation är alltid viktigast. Sedan ska det vara TYDLIGA 
kategorier vid sidan av som hänvisar till alla andra punkter listade ovan. 

Framför allt att få se uppdaterad och korrekt information! 

sökruta 

Anmäla tentamen och kolla Schema 

Hitta begagnad kurslitteratur 

Skulle vilja få mer information om hur det är att vara student på universiteten (Kommentar av blivande student) 

Schema för inloggad student 

Hitta studentföreningar och engagemang 

Snälla lägg till en "search bar" för versionen av LTU-sidan man får när man är inloggad. 

Det ska framförallt vara lätt att söka på sidan! 

Även viktig information såsom registreringsdatum, tentamensanmälan osv 

Studentmail 

Super bra initiativ att designa om LTUs hemsida, det behövs:) 

Kunna se på första sidan vilka lunchföreläsningar som kommer 

Lätt att hitta till bibliotekets sida. 

Att hitta information om kurser som bygger på varandra. 

Lätt att nå bibliotekets sida 

Och också luftiga sidor, för mycket text är avskräckande 

Tentamen anmälan 

	  
 

KOMMENTARER I KOMMENTARFÄLTET 

Jag tror det är bra om hemsidan anpassas efter vardagsbehovet för den som trots allt främst kommer gälla att hitta 
schemat för lektioner, kursrummet för plugg anvisningar och mailen. Hoppas det går bra för dig nu! 

Jag tycker ni har en bra sida, det enda jag haft svårt med är att hitta litteraturlistan för min kurs genom att bara 
söka efter kursen. Jag hittade många andra sidor förutom den jag sökte. 

Kanske ett bildspel/bakgrundsbilder med närområdet(Porsön/universitet) i dess olika årstider. 

Tydlig och lättillgänglig information om kurser, registrering, tentamen, examination och kurslitteratur och dylikt är 
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det allra viktigaste tycker jag som distansstudent! 

Har gått en hel del distanskurser och på så vis kommit i kontakt med olika hemsidor och än så länge är (var) 
Gotlands högskola, som nu är del i Uppsala tror jag, och lnu bäst. 

Gärna tydligare programinformation, tydligen länk för inloggning till Mitt LTU samt bättre information för att skriva ut 
via datorn. 

Alla alternativ är självklart intressanta på en skolas hemsida, men aktuell information är prio 1 

Det vore bra med en mer utförlig "ny student info" kanske en video som visar steg för steg hur man registrerar sig 
och hur man kan arbeta med hemsidan som befintlig student. Till exempel nämns ladok någonstans i intro info 
men inte vad jag kan göra där. 

Sjukt bra enkät. kort men fin 

Skulle säga att det som saknas är ett lätt system till att hitta. Många saker ligger undangömda som man får leta sig 
väldigt långt för att hitta 

Den nuvarande känns väldigt rörig och svårnavigerad. Det känns inte som att den har ett klar mönster på hur man 
hittar olika saker. 

Allt är viktigt att det finns med, det är hur det presenteras och att det är lätt att hitta som är viktigt för mig. 

Det måste gå snabbt att hitta till sitt program man läser för att kunna se läsordningen av kurser. Sedan måste 
sökfunktionen förbättras så mer relevanta resultat kmr upp. Till sist är det svårt i dagsläget att orientera sig bland 
kurser osv 

Viktigt med tydlig struktur och lätt att orientera på hemsidan. I dagsläget är den lite rörig tycker jag! Behåll dock 
gärna den blåa/isiga färgen då den symboliserar LTU väldigt bra. 

Universitetets hemsida ska vara tydlig och lätt att navigera i! 

Logiskt under vilken rubrik/kolumn som hittar det man söker efter vore toppen. Ex. varför är nu preliminära 
tentaresultat inte under tentamenfliken? 

Det skulle underlätta mycket om navigationen från 'the front page' inte var i mitten utav hela sidan med fällmenyer 
utan exempelvis som en statisk navigationsbar till vänster istället. 

Vet inte om du ska titta på detta, men det är min reflektion av dagens system: Kopplingen mellan Mitt-ltu och ltu.se 
behöver förbättras. Idag går det att hoppa mellan utan att man märker att man byter sida, förrän man inser att man 
inte kommer åt någon sida eller att det inte går att söka fritt på sidan. Antingen bör gränsen suddas ut så att det 
inte går att låsa ute sig från sidor, eller så skiljer man på dem helt och ger dem olika design så man ser vilken sida 
man är inne på. (exempelvis olika färger...) 

Jag brukar ha svårt att hitta till bibliotekets sida. Det skulle vara bra om det fanns en genväg till att söka böcker 
samt att logga in på sitt bibliotekskonto. 

Bättre mobilanpassade webbsida. 

bra initiativ!!  
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9.3 Kravlista 

Krav	   Ranking	  

Det	  ska	  finnas	  information	  om	  kurser	  och	  program	   Hög	  

Det	  ska	  finnas	  en	  länk	  till	  biblioteket	   Mellan	  

Det	  ska	  finnas	  en	  sida	  som	  gäller	  för	  nya	  studenter	   Hög	  

Länk	  för	  kontakt	  ska	  finnas	  på	  samtliga	  sidor	  	   Mellan	  

Designen	  ska	  vara	  responsiv	   Hög	  

Det	  ska	  finnas	  en	  sida	  med	  information	  om	  universitetet	   Hög	  

Kunna	  se	  aktuell	  information	  (nyheter	  och	  kalendarium)	   Hög	  

Det	  ska	  finnas	  en	  karta	  över	  universitetsområdet	   Mellan	  

Det	  ska	  finnas	  kurslitteratur	  kopplat	  till	  program/kurs	   Mellan	  

Det	  ska	  vara	  samma	  blåa	  färg	  som	  LTU	  använder	  idag	  	   Hög	  

Det	  ska	  vara	  mindre	  text	  än	  det	  finns	  på	  sidan	  idag	   Hög	  

Studentföreningar	  ska	  nämnas	  på	  sidan	  för	  nya	  studenter	   Mellan	  
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9.4 Användartester 

 

 

Scenario)1:)

Du#är#ny#student#på#civilekonomprogrammet#och#du#ska#börja#dina#studier#i#

augusti.#Nu#är#det#juli#och#du#vill#vara#väl#förberedd#när#studierna#börjar#så#du#

vill#ta#reda#på#vilken#kurslitteratur#som#du#behöver.#

#

Uppgift#1:##

Hitta#länken#där#du#kan#hitta#kurslitteratur#som#är#kopplat#till#

civilekonomprogrammet.#

)

Scenario)2:)

Du#anser#att#du#inte#har#råd#att#köpa#kurslitteratur#till#nästa#kurs#och#vill#därför#

hitta#kurslitteratur#som#du#kan#låna.#Du#bestämmer#dig#för#att#leta#efter#

kurslitteraturen#på#universitets#bibliotek.#

#

Uppgift#2:#

Hitta#länken#till#biblioteket.#

)

Scenario)3:)

Du#behöver#komma#i#kontakt#med#din#handledare#inför#ditt#examensarbete#men#

du#har#inga#kontaktuppgifter#till#läraren.#Du#går#in#på#universitets#hemsida#för#

att#leta#eDpostadressen#till#läraren.#

#

Uppgift#3:#

Hitta#ett#sätt#att#hitta#kontaktuppgifter.#

#

Scenario)4:)

Du#har#hört#talas#om#ett#event#som#heter#”Luleå#Big#Air”#som#du#verkligen#inte#

vill#missa.#Du#kommer#inte#ihåg#när#datumet#är#och#vill#därför#hitta#datumet#så#

du#bestämmer#dig#för#att#besöka#universitetets#hemsida#för#att#se#om#det#står#

där.#

#

Uppgift#4:#

Ta#reda#på#vilket#datum#”Luleå#Big#Air”#är.#
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)

Scenario)5:)

Du#bor#i#Stockholm#men#har#bestämt#dig#för#att#flytta#upp#till#Luleå#och#studera.#
Du#har#kommit#in#på#systemvetenskapsprogrammet#och#vill#ta#reda#på#vad#du#
som#ny#student#ska#göra#för#att#vara#så#förberedd#som#möjligt.#
#
Uppgift#5:##
Hitta#information#som#är#bra#att#veta#för#nya#studenter.#
)

Scenario)6:)

Innan#du#börjar#studera#på#universitetet#så#vill#du#ta#reda#på#lite#mer#om#
universitetet.#Du#vill#veta#hur#stort#universitetet#är#och#vill#veta#hur#många#som#
studerar#på#universitetet.#
#
Uppgift#6:##
Ta#reda#på#hur#många#som#studerar#på#universitetet.#
)

Scenario)7:)

Du#får#ingen#riktig#känsla#för#hur#det#är#att#vara#student#på#universitetet#så#du#
vill#se#bilder#eller#video#på#hur#universitetsområdet#ser#ut.#
#
Uppgift#7:#
Hitta#videon#om#universitetet.#
)

)
)
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9.5 Prototyp 
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