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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Institutionen 
för Teknik och Naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping vid 
Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) under våren 2002. 
Arbetet har utförts på uppdrag av Landstinget i Östergötland.

Rapportens första del tar upp bakgrunden till och syftet med detta 
arbete, ger en presentation av Landstinget samt en förklaring av 
vad som menas med MDI (Människa-Dator Interaktion) och 
webbdesign.

Den andra delen består av en analys av den befintliga webbplatsen 
samt för jämförelse två andra landstings webbplatser.

Del tre redovisar våra förslag till  ändringar av webbplatsens 
utformning och gränssnitt.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner och beställare på 
Landstinget i Östergötland, Robert Ring, Birgitta Eriksson, Joakim 
Anrell, Håkan Leijonquist, Leif Beling, Tommy Åshäll, Annika 
Karlsson samt våra initiala kontakter Margareta Swartz och Susanne 
Kvarnström. Dessutom vill vi tacka vår handledare och examinator 
på Campus, Ivan Rankin, för all hjälp.

Norrköping  2002-09-11

Jonas Vogel Stefan Ström



___
2

___
3

Innehållsförteckning
Inledning      4
 Bakgrund
 Syfte
 Avgränsningar
Landstinget      5
 Uppgifter
 Webben
MDI & webbdesign    6
 MDI
 Användning av MDI
 Utvecklingsstrategi
 Webbdesign
Analys               10
 Analys av två andra landstings webbplatser
 Analys av Arbetsplats landstinget
 Webbläsarkompatibilitet
 Enkät
Vårt förslag till ändringar            17
 Nya ”Arbetsplats landstinget”
 Linus & Linnea
Summering               21
 Resultat
 Erfarenheter
 Fortsatt arbete
Referenser               22
Appendix A               23
Appendix B               24
Appendix C               25
Appendix D               36



___
4

___
5

Inledning
Bakgrund
Landstinget i Östergötland har på Internet en webbplats, 
www.lio.se. På startsidan finns ett menyval som heter "Arbetsplats 
landstinget" (figur 1). Under detta finns just nu en sida med åtta 
stycken områden/undersidor (figur 2). Samma information finns 
också på LISA, Landstingets intranät, och där finns dessutom 
ytterligare information som ej kan nås via Internet. 

Sidorna har i nuläget en begränsad interaktivitet. Den enda dialog 
som finns är att man kan skicka in sin CV samt att man kan göra 
ansökan till viss utannonserad tjänst. 

Syfte
Syftet med detta arbete är att analysera målgruppens syn på dessa 
webbsidor i nuläget och vad de kan tänkas ha för förväntningar 
om framtida förbättringar. Denna analys bör göras via en enkät 
på webbplatsen på Internet. Utöver detta skall vi också att göra en 
egen analys utifrån våra kunskaper i användargränssnittsdesign ur 
ett kognitivt perspektiv. 

Dessa analyser skulle sedan leda fram till förslag på förändringar i 
användardialogen där frågan om interaktivitet kan skapas speciellt 
bör beaktas. Förslagen kunde gärna åskådliggöras med hjälp av en 
prototyp.

Målgruppen för detta arbete ska utgöras av personer intresserade av 
att nu eller i framtiden söka jobb inom landstinget. Ungdomar och 
andra som söker information om olika yrken och arbetsplatser ingår 
också i den primära målgruppen. 

Avgränsningar
För att införa sidor och funktionalitet på landstingets webbplats 
måste befintlig teknik såsom "style-sheets" och liknande följas 
liksom landstingets riktlinjer för publicering på webben. En 
prototyp kunde utformas mer fritt men för att den ska bli användbar 
måste riktlinjerna följas och avsteg förankras med ansvariga för 
webbplatsen. 

Vid  kontakt med allmänheten och personal via enkät måste frågor 
och utformning godkännas av webbansvariga på landstinget i 
förväg.

Figur 1, www.lio.se

Figur 2, ”Arbetsplats landstinget”

http://www.lio.se
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Landstinget
Uppgifter
Landstingets uppgift är att främja östgötarnas hälsa utifrån deras 
behov. Som regionalt forum ska Landstinget skapa förutsättningar 
för länets utveckling mot ökat välstånd och bättre livsvillkor för 
invånarna. Idag vet Landstinget mycket om hälsoläget bland 
östgötarna och därmed också om behovet av förebyggande hälso- 
och sjukvård.

Landstinget arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, 
kultur, näringslivsfrågor, kommunikationer och miljöfrågor.

Webben
På hösten 1995 startade man ett intranät kallat LISA och året 
därefter webbplatsen www.lio.se. Båda dessa som till stor del 
innehåller samma information har sedan dess utökats med fler 
sidor och innehåller nu en stor mängd information. Exempel på 
tidiga tjänster är platsannonsering, landstingets telefonkatalog, 
landstingskatalog och distributionslistor. 

Efter hösten 1999 fick intranät och Internet en gemensam 
uppbyggnad och navigering samt en generell databaslösning med 
dynamiska webbsidor. Man lade också till information om kliniker 
och vårdcentraler med öppettider med mera samt tjänster som 
tidsavbokning och receptförnyelse på samtliga av dessa. Annat som 
kom till var dynamiska kartor över vårdcentraler och videoinslag 
med landstingsfullmäktige och intervjuer. 

Under 2001 förbättrades navigationen ännu mer ur ett 
medborgarperspektiv och designen gjordes renare och snyggare. 
Nya tjänster som tillkom var bland annat möjligheten att skapa 
platsannonser på nätet och "webbisar", bilder och information på 
alla nyfödda barn i Östergötland. 

Den sida som innehåller platsannonser kallas naturligtvis för 
"lediga jobb" och den tillkom i sin nuvarande form i januari 1999. 
Som komplement till denna sida tillkom något senare den sida 
detta arbete gäller, "Arbetsplats landstinget". Tanken med denna 
sida är att den skall innehålla information om Landstinget som 
arbetsplats för såväl redan anställda som blivande sådana och även 
allmänheten. 

http://www.lio.se
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MDI
Människa-dator interaktion eller MDI som det förkortas är 
benämningen på den forskning som handlar om hur människan 
samverkar med datorer och datorsystem. Målet med denna 
forskning är att förstå hur människan och datorsystem fungerar 
tillsammans för att sedan genom denna information kunna skapa 
användbarhet, säkerhet och funktionalitet. MDI bygger mycket 
på kognitiv psykologi. Med kognition menas hur vi tar emot 
information från vår omgivning, hur vi bearbetar och lagrar 
informationen. Hur vi resonerar och löser problem. Hur vi förstår 
och använder vårt språk. Begreppet syftar på de processer som gör 
att vi kan inhämta våra kunskaper. Inom den kognitiva psykologin 
finns fyra huvudprocesser. Perceptionsprocesser är de processer 
som bearbetar stimuli från vår omgivning via lukt, syn, hörsel, 
känsel och smak. Minnesprocesser gör att vi kan lära oss något 
nytt, vilket innefattar att vi lägger det på minnet, kommer ihåg 
det och sedan kan hämta det från minnet när vi behöver använda 
kunskapen. Tankeprocesser gör att vi kan resonera, analysera och 
lösa problem. Språkliga processer säger hur vi tar emot både verbal 
och skriftlig information samt hur vi kommunicerar med andra 
individer. En annan viktig detalj är korttidsminnets kapacitet. 1956 
gjorde George Miller (Miller -56) experiment som visade att denna 
är  7±2 bitar av information. Fler än så har de allra flesta svårt att  
ha i korttidsminnet och man bör alltså i exempelvis menyer försöka 
gruppera innehållet i  max nio delar, så kallad "chunking" (figur 3 
& 4). Kunskapen om dessa områden ger oss mycket information 
för hur användaren uppfattar gränssnittet och hjälper oss att 
utveckla det så att det så att passar den tilltänkta användaren. Med 
kunskaper inom MDI och den kognitiva psykologin har man goda 
förutsättningar för att skapa ett lättanvänt och naturligt gränssnitt.

Användning av MDI
När datorerna uppfanns på 1940-talet var de stora och komplicerade 
apparater som endast användes av specialister. När sedan Pc:n 
kom på 1970-talet var datorerna något lättare att använda. Man 
införde begreppet användargränssnitt som syftar på de delarna av 
datorprogrammet användaren kommer i kontakt med. Det handlade 
dock om kommandobaserad kommunikation och hade således en 
mycket lång inlärningstid. Vi kan till exempel titta på Microsoft 
DOS som inte är helt trivialt och som vi fortfarande blir tvungna att 
använda än idag. Användaren fick anpassa sig till systemet medan 
man nu istället anpassar systemet efter användaren. 

MDI & webbdesign

Figur 3, ”chunking”

Figur 4, ”chunking”
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Om man ber en icke datorkunnig person att utföra enkla uppgifter 
i DOS och Windows kommer förmodligen uppgiften bli löst 
i Windows men inte i DOS. Detta är ett bra bevis på att MDI 
forskningen har gett goda resultat.

MDI är viktigt för att kunna skapa en webbplats med stor 
användbarhet.  En användbar webbplats är en webbplats som är 
(Molich 2002): 

• Lätt att lära sig
• Lätt att komma ihåg
• Effektiv att använda
• Begriplig
• Tillfredställande att använda. 

Användbarheten kan ofta vara avgörande i valet mellan två 
konkurrerande webbplatser.

Utvecklingsstrategi
För att skapa en användbar webbplats bör man ha en 
utvecklingsstrategi. Man kan sammanfatta  en bra utvecklingsstrategi 
i dessa fem gyllene regler (Molich 2002).

Känn dina användare. Man bör sätta sig in i vilka de framtida 
användarna är. Man bestämmer målgruppen och beskriver dessa 
användare. Intervjuer med typiska användare där man tar reda på 
deras inställningar och förväntningar.

Engagera dina användare. Skapa en god kontakt mellan 
utvecklare och användare. Regelbundna möten med typiska 
användare för att diskutera och testa prototyper.

Testa och korrigera designen. Gör prototyper och testa på typiska 
användare. Använd erfarenheter från testerna till att förbättra 
designen. Upprepa detta förlopp tills designen uppfyller kraven. 
Vanligtvis krävs mellan två och fem varv genom denna design-test-
korrigeringscykel innan designen är tillfredsställande.

Lär av andra.  Det är av avgörande betydelse att din webbplats 
är bättre än konkurrenternas. Titta på andra webbplatser som kan 
tjäna som förebilder. Dra lärdomar av det som är bra och det som 
är dåligt.

MDI & webbdesign
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Samordna hela användargränssnittet. Skärmdialogen måste vara 
enhetlig. Dialogen ska samordnas med annonser, hjälptexter utdata 
och så vidare. Utarbeta en dialogstandard.

Webbdesign

Form och språk.
Språket är en mycket viktig del av en webbplats. Det är mycket som 
skiljer sig mellan språket på nätet och språket på ett tryckt medium. 
Det förekommer ofta broschyrer, bruksanvisningar och liknande 
som är direkt konverterade till digitala bilder eller elektronisk text. 
Att göra så är naturligtvis kostnadseffektivt och enkelt men det 
duger inte åt användarna. Dagens informationssamhälle överöser 
användaren med långt mer information än vad hon har möjlighet 
att ta in. Användaren har bråttom och vill snabbt kunna selektera 
mellan viktig och oviktig information. Hon skummar igenom 
informationen snabbt för att få en uppfattning om texten är värd 
att spendera sin dyrbara tid på. För att underlätta det så kallade 
skummandet använder man sig av en rad olika metoder. Man 
gör en kort sammanfattning av innehållet i början av texten. Man 
framhäver nyckelord med fetstil eller man låter de vara länkar som 
tar användaren djupare i ämnet. Man delar upp texten i överskådliga 
avsnitt samt har tydliga och talande rubriker. Man får dock ta hänsyn 
till att man hämmar läsandet något då man underlättar skummandet. 
Inom den språkliga biten så är det av stor vikt att man håller sig till 
användarens språk och inte av datajargong och facktermer som är 
vanligt bland utvecklarna. Det går att skriva lättförståligt och enkelt. 
Stavfel ska man givetvis akta sig väldigt noga för. En webbplats med 
stavfel sänker förtroendet och irriterar användaren.

Grafik
Grafiken på en webbplats har tre huvudsyften. Den nyttiga grafiken 
(figur 5) som relaterar till och illustrerar innehållet på webbplatsen. 
Liknelser kan göras vid produktbroschyrer eller en bilderbok. 
Denna typ kan vara bilder av produkter, kartor eller händelser som 
är relaterade till texten.  Den stödjande grafiken (figur 6) bidrar 
till att tydligt strukturera informationen, dela upp navigering och 
information samt fördela informationen i lättöverskådliga partier. 
Kan ofta ses som ramar eller fält i olika färger. Till sist har vi 
den estetiska grafiken (figur 7). Den kan vara figurer, bilder eller 
teckningar som enbart har till uppgift att utsmycka webbplatsen.

MDI & webbdesign

Figur 5, nyttig grafik

Figur 6, stödjande grafik

Figur 7, estetisk grafik
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När det gäller grafiken ska man ta hänsyn till målgruppens 
uppkopplingshastighet. En användare med ett analogt modem vill 
inte vänta medan tung grafik laddas ned om den inte är oerhört 
relevant i sammanhanget. Här krävs noggrann avvägning av 
grafikens mängd och storlek för att den ska passa målgruppen på 
ett tillfredsställande sätt. Bredbandsleverantörer har ofta en egen 
webbplats för sina kunder där tung grafik samt strömmande radio 
och film ofta förekommer. Som exempel visar vi här Sydkrafts 
bredbandsportal Semera (figur 8) som har en ruta med strömmande 
video mitt på sin förstasida samt erbjuder en mängd tjänster som 
kräver bredbandsuppkoppling. Statliga företag måste ta mer hänsyn 
och se till att även användare med analoga modem kan få tillgång 
till information på ett snabbt och smidigt sätt. För att visa detta 
har vi valt en bild på Riksskatteverkets hemsida (figur 9), den har 
mestadels text och endast små och lättladdade bilder.

Uppföljning
När webbplatsen sedan är implementerad är uppföljningen viktig. 
Besökarna kommer inte till webbplatser av sig själva, därför är det 
nödvändigt med någon form av reklam för att dra uppmärksamhet 
till sig. Reklamen kan göras på många olika sätt, till exempel 
som direktriktad reklam i form av e-postutskick till mindre 
målgrupper med kända e-postadresser, såsom oss studenter. Till 
större målgrupper eller allmänheten kan man till exempel tänka 
sig reklam på statsbussar eller reklampelare. Reklam är i vissa fall 
oerhört kostsamt så det gäller att tänka sig för. När besökarna 
väl strömmar in till webbplatsen är det viktigt att man får dem 
att stanna kvar och att vid senare tillfälle återkomma. Detta görs 
genom att man avsätter resurser för kontinuerligt underhåll. Man 
rättar till problem snabbt. Visa att man uppskattar kommentarer 
och kritik från användarna. Man bör också hålla liv i sidan, det vill 
säga kontinuerliga uppdateringar så att användaren alltid finner 
något nytt och spännande på webbplatsen. Om en användare hittat 
en webbplats som hon gillar så skapas en nyfikenhet att hela tiden se 
om det tillkommit något på webbplatsen, så länge hon hittar något 
nytt kommer hon att besöka platsen om och om ingen. Man bör 
också på något sätt uppmärksamma användaren om var och vad 
som ändrats eller uppdaterats.

MDI & webbdesign

Figur 8, Semera

Figur 9, Riksskatteverket
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Analys
Analys av två andra Landstings webbplatser
För att ha något att jämföra med valde vi att göra korta analyser av 
två andra Landstings webbplatser. Vi valde en webbplats som vi 
tyckte var bra, Stockholm, och en mindre bra, Norrbotten.

Stockholms Läns Landsting
Vårdguiden (www.vardguiden.nu) (figur 10) är Stockholms läns 
landstings webbplats. Startsidan är riktigt trevlig. Här har de använt 
sig av ikoner med tillhörande text för navigeringen. Till höger 
om menyraden finns en finurlig liten hjälpruta som förklarar vad 
den ikon man håller muspekaren över har för funktion. Denna 
hjälpruta är ett smidigt hjälpmedel för den ovane användaren. 
Navigeringsmenyn innehåller sju ikoner, vilket hamnar inom 
ramen för vad det mänskliga korttidsminnet klarar av (kapaciteten 
i korttidsminnet 7±2, Miller 1956). Alla ikonerna har en egen färg. 
Då man klickar sig vidare så är ikonens färg den som dominerar på 
den underliggande sidan. En list med ikonens färg och ikonbilden 
till höger ligger överst på sidorna. Den underliggande sidans meny 
omges också av ikonfärgen. Själva gillar vi detta navigeringssystem, 
men för den färgblinde kanske det kan ställa till problem.

Till höger på startsidan finns ytterligare sju ikoner. Här finns bland 
annat "jobba i vården" samt interaktivitet i form av "tyck till" och 
"veckans fråga". Det finns också en bra funktion som gör att man 
kan ändra storlek på typsnitt samt även ändra kontrasten genom att 
byta den vita bakgrunden mot en mörkblå med vit text på istället.
I mitten på sidan presenteras vårdguiden och senaste nyheterna i 
korta drag. Detta underlättar skummande genom texten för att sedan 
klicka sig vidare vid intresse. Längst ner på sidan finns ytterliggare 
ett antal länkar till de mest besökta sidorna på vårdguiden.

Ung Puls är vårdguidens sidor för unga. Här kan man läsa om sex, 
din kropp, motion, hälsa, ungdomsmottagningar och andra saker 
som berör ungdomar. Detta är en mycket bra service till ungdomar 
och kan säkert också väcka intresse för jobb inom vården. 

Klickar man på "arbeta i vården" kommer man till en sida som 
berättar kort om fördelar med att arbeta i vården. I slutet på texten 
länkar man till lediga jobb. Ett nytt fönster öppnas och denna sida 
har en helt annan design vilket gör att man känner sig helt vilsen. 
Man har tappat dialogstandarden och den trevliga strukturen som 
finns på övriga sidor är helt som bortblåst.

Figur 10, Vårdguiden

http://www.vardguiden.nu
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I det stora hela känns vårdguiden mycket användarvänlig och 
välstrukturerad. Användandet av ikoner underlättar för den vane 
användaren och gör sidan trevligare att se på. Den ger en god 
service till boende i Stockholm och även andra informationssökare, 
då främst ungdomar.

Norrbottens Läns Landsting
Det som möter en besökare på denna sida är en enorm mängd 
länkar (figur 11). Det finns en navigeringsmeny till vänster med 
länkar indelade i fem grupper och längst upp på sidan finns 
ytterligare tre rader. Dessutom är hela högerkanten fylld med länkar 
till aktuell information. 

Sidan har rent allmänt ett trevligt utseende med god balans mellan 
text och bilder, där sådana finns. Textens storlek är dock över lag 
lite liten vilket gör att sidan troligen är svårläst för personer med 
nedsatt syn. Dessutom får tidigare besökta länkar i den vänstra 
navigeringsmenyn en färg som har mycket dålig kontrast mot 
menyns bakgrundsfärg.

Navigeringsmenyn till vänster är så lång att den inte ens på en stor 
skärm med hög upplösning får plats på en sida utan man måste 
rulla nedåt för att se alla länkar. Den innehåller dessutom långt fler 
än 7±2 länkar. Vissa av länkarna är försedda med pilar som skall 
indikera att länken går till en sida utanför webbplatsen. Detta är 
mycket bra tänkt men dessvärre finns det en stor mängd externa 
länkar som saknar denna pil.

De tre raderna högst upp innehåller länkar som när besökaren 
klickar på dem blir ännu fler länkar av typen rullgardinsmeny. Även 
här är det i de flesta fall fler än 7±2 stycken och som skräckexempel 
kan nämnas menyn "Hälso- och sjukvård" som innehåller hela 
26 punkter. I dessa menyer finns inga som helst indikeringar för 
externa länkar och det finns också länkar till interna sidor som bara 
kan nås via Landstingets intranät.

Även Norrbotten har en sida med lediga jobb på sin webbplats. 
Dessa är sorterade efter yrkeskategori men dessvärre saknas 
möjlighet att sortera på annat sätt. I övrigt följer denna sida 
webbplatsens utseende förutom det att navigeringsmenyn till 
vänster tappat sin bakgrundfärg. 

Analys

Figur 11, Norrbottens Läns Landsting



___
12

___
13

Analys
Analys av Arbetsplats landstinget
"Arbetsplats landstinget" är uppbyggd helt i enlighet med 
övriga webbplatser inom www.lio.se. Det vill säga att sajten 
har en ljusgul ram (meny) placerad till vänster innehållande 
navigeringsverktyg i form av länkar samt landstingets logotyp. 
Det finns här även en möjlighet att ändra storleken på typsnittet. 
Menyn innehåller textbaserade länkar, vilka har en något blek blå 
färg. Den gula bakgrunden med dessa blå länkar ger en dålig kontrast 
och skapar en viss suddighet. En redan klickad länk får en svart färg 
vilket ger en mycket bättre kontrast, vilket känns väldigt omvänt. Ett 
klick på logotypen tar besökaren tillbaks till startsidan www.lio.se. 
Navigeringen känns inte helt självklar då menyn ersätts med en ny 
undermeny vid varje ny sida. Det senaste valet hoppar upp ett steg 
och på så sätt ska man hela tiden veta var man befinner sig. Detta är 
förstås ett svårlöst problem eftersom landstinget har ca 900 sidor på 
sin webbplats. Till höger presenteras innehållet på den aktuella sidan 
och överst finns hela tiden sex stycken länkar i form av knappar. 
Dessa länkar går till hjälpmedel såsom "Hjälp",  "Sök", "Nya sidor", 
"Prenumerera",  "A-Ö", samt "Länkar".

Startsidan för "Arbetsplats landstinget"
Här förväntar man sig en rejäl intresseväckare som verkligen gör 
att man vill stanna kvar och titta vidare på underliggande sidor. 
Så är tyvärr inte alls fallet utan vad besökaren möts av är sex 
stycken bilder som är svåra att förstå vad dom föreställer samt 
en välkomnande text. Denna text som borde inbjuda till fortsatt 
läsande är inget annat än tråkig.

"Arbetsmiljö"
Här finns information om arbetsmiljö indelat i tre undersidor: 
• Internkontroll av arbetsmiljö

Denna sida är lättläst trots den stora mängden information. 
Detta tack vare korta, väl separerade stycken, tydliga rubriker 
och små bilder som nästan blir som anfanger. (figur 12)

• Arbetsmiljöpolicy
Denna sida är betydligt svårare att läsa då den helt saknar den 
struktur som finns på sidan ovan. Det finns en stor mängd 
olika format på rubriker och vissa stycken är helt fetstilta. 
(figur 13)

• Bildskärmsarbete
Inte så mycket text på den här sidan men allt utom rubriken är 
skrivet med samma format, skulle kunna bli lite mer lättläst.

Figur 12, Internkontroll av arbetsmiljön - lättläst

Figur 13, Arbetsmiljöpolicy - svårläst

http://www.lio.se
http://www.lio.se
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"Jämställdhet"
Här presenteras Landstingets jämställdhetsarbete. Inte mycket att 
läsa men allt står i en stor klump. Lite luftigare text vore att föredra 
för läsbarhetens skull. Det finns också tre dokument att ladda ner, 
alla tre i Microsoft Word format och ett även som pdf-dokument. 
Det vore bättre att ha enbart ett format på alla dokument alternativt 
att ha alla i bägge formaten.

"Ledarstrategi"
Här presenteras Landstingets ledarstrategi på fem undersidor:
• Ledarstrategi

Detta är en sida med lite text i två lagom stora stycken samt 
en bild och enhetligt formaterade rubriker.

• LedarQvalitet (LQ)
Här hittar man en lång sida med mycket text i mängder av 
korta stycken med mycket varierande avstånd sinsemellan. Det 
finns också två mindre bra placerade bilder vilka gör sidan 
ännu längre och dessutom en förkortning, LuL, i texten som 
man troligen inte vet vad den betyder som besökare utifrån.

• Ledarstrategidokument
Även denna sida är mycket lång med mycket text, men den 
är bättre strukturerad än den förra. Även här finns dock två 
bilder som kunde vara bättre placerade.

• Rådet för strategiska ledarfrågor
Återigen en sida med lite text indelad i lagom långa stycken, 
dessa är dessvärre helt i fetstil. I texten finns också en 
punktlista men istället för punkter är det ganska stora 
kvadrater.

• Chef-/ledarutveckling inom LiÖ
Till sist ytterligare en lång sida med mycket text, den här 
gången är den dock välstrukturerad och lättläst. Det som 
stör är inledningen som har två bilder som förvisso är bra 
placerade men som på något sätt stör texten och orsakar stora 
tomrum och att en stor del av innehållet på sidan är inaktuellt.

"Lediga jobb"
Här kommer besökaren till en sida där alla lediga jobb finns upp-
radade i ett fönster i mitten (figur 14). De är sorterade i tidsordning 
med senast inkomna överst och möjlighet finns att sortera på fyra 
andra sätt. Sidan skiljer sig utseendemässigt en hel del från övriga 
sidor och vore det inte för listen till vänster och knapparna överst så 
är det lätt för besökaren att tro att han kommit till en annan sida.
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En annan störande detalj är att navigeringen i listen till vänster inte 
längre fungerar som på övriga sidor, trädstrukturen är borta. Det 
finns en länk som heter "föregående meny" men klickar man på 
den kommer man till förstasidan, www.lio.se, oavsett var man kom 
ifrån. Utöver denna länk finns även följande tre:
• Gör ansökan

Ett klick på denna länk tar besökaren till en sida där alla lediga 
jobb radas upp utan någon som helst sortering rakt upp och 
ner över hela sidan, även över den vänstra navigationslisten. 
Denna sida har exakt samma funktion som den första 
sidan man kommer till på “lediga jobb”, förutom att 
sorteringsfunktionen saknas, och är alltså helt onödig.

• Lägg in din CV/intresseanmälan
Här kan besökaren registrera intresse för arbete hos 
Landstinget om sådant finnes. Det finns möjlighet att lägga 
upp ett CV eller redigera ett redan befintligt sådant. Även 
här skiljer sig utseendet från övriga sidor då formuläret är 
mestadels grått.

• Intresseanmälan sommarvikarie
Här finns samma formulär som ovan men utan möjlighet att 
redigera befintliga registreringar.

"Personalförmåner"
Här presenteras Landstingets personalförmåner enligt följande:
• Dina förmåner som landstingsanställd

Detta är en lång sida med mycket text som dock är lättläst 
tack vare bra styckesindelning och bilder placerade vid sidan 
om texten. I samband med dessa bilder blir det dock lite stora 
tomrum i texten på en del ställen.

• Fri sjukvård – fri medicin
En kort och koncis sida men ändå lite svårläst då det är blå 
och svart text blandat och hela stycken i fetstilt, två bilder 
mycket lämpligt placerade vid sidan av texten dock.

• Friskvård
Kort och lättläst sida där näst sista stycket behöver 
omformuleras för att kunna läsas.

• Hem-PC
Mycket kort och informativ sida, inget att anmärka på.

• Bildskärmsglasögon
Denna sida innehåller något mer information men är ändå 
lättläst. Det enda vi hittade att anmärka på här var ett konstigt 
tecken ( | ) i slutet på första underrubriken.

Analys

Figur 14, lediga jobb

http://www.lio.se
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"Personalpolicy"
Denna sida innehåller mycket information om Landstingets 
personalpolicy men är trots detta lätt att läsa, detta tack vare en bra 
struktur med korta stycken och tydliga rubriker. Den enda missen vi 
hittat är en felplacerad rubrik.

"Personalpolitiskt handlingsprogram"
Detta är en sida med mycket kort information och länkar till ett 
Word-dokument och en sida med OH-bilder.

"Strategisk personalförsörjning"
Här finns ingen undersida utan länken går direkt till en 
välstrukturerad och lättläst pdf-fil.

Webbläsarkompatibilitet
Vi har även kontrollerat hur de olika sidorna under “Arbetsplats 
landstinget” fungerar i olika webbläsare. De läsare vi testat är de 
troligen mest använda just nu, Microsoft Intenet Explorer 5.50 och 
Netscape 4.72. Resultatet av denna kontroll finns att läsa i appendix 
A och visar att allt fungerar som det ska i Explorer men att det är 
sämre ställt med Netscape. Detta är ju lite olyckligt då studenterna 
vid Linköpings Universitet, som är en stor målgrupp, i stor 
utsträckning är hänvisade till att använda just denna webbläsare.

Enkät
För att få insyn i vad användarna anser om dagens befintliga 
webbplats och vilken typ av användare som idag besöker denna 
valde vi att göra en enkätundersökning. Denna utformades som 
ett frågeformulär i HTML-kod som lades upp på “Arbetsplats 
landstinget” (appendix B). Vi valde att begränsa undersökningen till 
500 användbara svar och dessa fick vi in på bara 5 dygn tillsammans 
med 54 tomma eller på annat sätt oanvändbara svar. 

Efter sammanställning av dessa svar kunde vi komma fram till att 
majoriteten av dagens besökare består av kvinnor i åldern 26 till 65 år 
som arbetar i vården. Det framkom även att antalet unga besökare, 
under 25 år, var mycket lågt. Detta påvisar att ändringar måste till 
förr att locka de yngre till webbplatsen då Landstinget anser dessa 
vara en mycket viktig målgrupp. Den största delen av besökarna i 
undersökningen är frekventa sådana vilket gör att de får anses som 
mer eller mindre vana användare. Nästan alla i undersökningen 
tyckte att webbplatsen är lätt att hitta på och lättläst, trots detta har 
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närmare 40% svarat att de inte hittade vad de sökte. På frågan om 
webbplatsens utseende ansåg 45% att den inte var utseendemässigt 
tilltalande. 

På frågeformuläret fanns även en ruta för övriga synpunkter där 
man med egna ord kunde skriva vad man tyckte. Här fick vi in inte 
mindre än 52 synpunkter vilket måste anses som mycket bra. Dessa 
synpunkter gällde till största delen sidan lediga jobb och dess brister 
såsom sorteringsmöjligheter, jobbinformation, prenumerering 
och CV-hantering. Alla resultat i diagramform finns att studera i 
appendix C och de 52 övriga synpunkterna i appendix D.

Analys
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Vårt förslag till ändringar
Nya ”Arbetsplats landstinget”
Enligt vår uppdragsbeskrivning så krävdes det att befintlig 
teknik såsom stylesheets, navigeringssystem och liknade skulle 
användas. Detta gjorde att uppdraget blev väl avgränsat både 
vad gäller nytänkande och design. Vi har givetvis följt denna 
uppdragsbeskrivning  och lagt ner arbete på att höja användbarheten 
inom dessa ramar. De största förändringarna är gjorda på sidan 
“Lediga jobb” samt den helt nya delen för ungdomar, “Linus &  
Linnea”. Vid en första anblick på prototypen syns ingen större 
skillnad, men faktum är att alla sidor inom “Arbetsplats landstinget” 
är omarbetade.

Startsidan för "Arbetsplats landstinget"
På startsidan (figur 15) har vi gjort ganska stora förändringar, antalet 
länkar har “chunkats” ihop till sex stycken istället för de nio som 
fanns tidigare. Vi har även sorterat om ordningen på länkarna så att 
de mest intressanta har kommit högre upp i hierarkin. Den inledande 
texten har omarbetats fullständigt för att förenkla läsningen samt ge 
en försmak av vad “Arbetsplats landstinget” innehåller. Vi ville 
också framhäva det nya och intressanta med annonsbanners längst 
ned på sidan.

Lediga jobb
Här har vi ändrat designen fullständigt (figur 16), dels för att 
erhålla en enhetlig design med övriga sidor, dels för att göra sidan 
så användarvänlig som möjligt. Länkarna i menyn har ändrats och 
när man kommer till sidan visas alltid de senast inkomna lediga 
tjänsterna. Vi har lagt till ett nytt val som heter “Prenumerera på 
lediga jobb”. Länken “Lägg in CV” finns kvar som tidigare men 
sidan har anpassats för att stämma överens med den övriga designen. 
Länkarna “Gör ansökan” och “Intresseanmälan för sommarvikarie” 
är flyttade från menyn då de kändes överflödiga och förvirrande 
att ha där. I mitten på sidan finns sorteringsmöjligheterna tydligt 
placerade, man väljer helt enkelt typ av yrke, kommun samt vilken 
anställningsform man är intresserad av och klickar därefter på 
“Sök” för att sedan i tabellen nedan få upp just de jobben som 
passar på sökkriterierna.  

Figur 15, Nya ”Arbetsplats landstinget”.

Figur 16, Nya ”Lediga jobb”.
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Vårt förslag till ändringar
Finner man ett jobb som är intressant så klickar man på den 
korta beskrivningen för att komma till sidan där den fullständiga 
beskrivningen av tjänsten finns (figur 17). Här finns självklart 
knappen “Sök detta jobb” överst på sidan. Klickar man på denna 
knapp så kan man lämna sin ansökan direkt över Internet. Man 
finner även en knapp som gör om platsannonsen till ett mer 
utskriftsvänligt format. Den nya prenumerationstjänsten (figur 18) 
innebär att man kan ange de kriterier såsom typ av tjänst, kommun 
och anställningsform man är intresserad av för att sedan få ett 
meddelande med e-post när ett ledigt jobb som överensstämmer 
med gjorda val finns tillgängligt.  

Arbetsmiljö
Under arbetsmiljö finns tre olika sidor med information, 
arbetsmiljöpolicy, internkontroll av arbetsmiljön samt 
bildskärmsarbete. De två första av dessa innehåller en stor mängd 
text och vad vi har gjort är att skapa en enhetlig layout med bra 
och lättläst struktur liknande den som redan fanns på sidan om 
internkontroll. Vi har också sett till att alla nedladdningsbara 
dokument är av typen pdf och att det finns information om detta 
samt hur man gör för att kunna läsa dessa dokument. Denna 
information inkluderar en länk i form av en bild som går direkt till 
nedladdningssidan för Adobe Acrobat Reader. 

Jämställdhet
Denna avdelning består endast av en sida med text, en bild samt 
några länkar till nedladdningsbara dokument. Förändringen här 
är som ovan, läsbarhetsförbättrande åtgärder på layouten samt 
enhetlighet i dokumentformaten. Även här finns naturligtvis en 
länk till Adobe.

Ledarstrategi
Här finns fem sidor med olika stora mängder text och en del bilder. 
De största ändringarna har gjorts på den sista av dessa fem som 
handlar om chef/ledarutveckling inom LiÖ. Här fanns en stor 
mängd information om kommande kurser, dessvärre så var dessa 
daterade år 2001. Inaktuell information ser aldrig bra ut så därför 
valde vi att ta bort denna. På denna sida fanns också två mycket 
stora bilder som skapade stora luckor i texten, dessa togs också bort. 
Detta resulterade i en välstrukturerad och lättläst sida med aktuellt 
och informativt innehåll. Övriga sidor fick samma behandling som 
nämnts tidigare, läsbarhetsförbättrande åtgärder.

Figur 18, Prenummerera på lediga jobb.

Figur 17, Platsannons.
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Personalförmåner
Här hittar man fem sidor information om vilka förmåner man har 
som anställd hos Landstinget. De största förändringarna har vi gjort 
på den första sidan, “Dina förmåner som Landstingsanställd”. Här 
har vi tagit bort en onödigt stor bild som låg överst på sidan samt 
integrerat övriga bilder i texten för att få med dessa utan att de 
hamnar vid sidan av eller skapar tomrum i texten. Vi har också gjort 
om två tabeller så att de blivit lättare att läsa och fungerar i både 
Explorer och Netscape. Utöver detta har samtliga sidor fått högre 
läsbarhet genom en mer enhetlig layout och vi har även rensat bort 
några länkar som inte fungerar på den externa webplatsen utan bara 
på intranätet.

Personalpolicy
Det som från början var de tre olika sidorna “Personalpolicy”, 
“Personalpolitiskt handlingsprogram” och “Strategisk 
personalförsörjning” har vi här valt att lägga ihop under en 
länk benämnd “Personalpolicy”. Detta gjorde vi för att minska 
antalet länkar i menyraden samt för att få bort länken “Strategisk 
personalförsörjning” som inte pekade på någon sida utan på ett 
dokument i pdf-format. Nu återfinns alltså “Personalpolitiskt 
handlingsprogram” som en sida under “Personalpolicy” och 
“Strategisk personalförsörjning” som en textlänk till dess pdf-
dokument under “Personalpolitiskt handlingsprogram” (figur 19). 

Under “Personalpolitiskt handlingsprogram” fanns tidigare en länk 
till ett dokument i Word-format. Detta dokument finns fortfarande 
kvar man vi har konverterat det till pdf och därmed har alla 
nedladdningsbara dokument under “Arbetsplats landstinget” en 
gemensam dokumentstruktur. Självklart har vi även här en länk till 
Adobes nedladdningssida.

Vårt förslag till ändringar

Figur 19, Personalpolitiskt handlingsprogram
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Vårt förslag till ändringar
Linus & Linnea
Då det tydligt framkom av enkätsvaren att antalet ungdomar som 
besöker “Arbetsplats landstinget” är mycket litet och Landstinget 
anser att dessa är en stor målgrupp bestämde vi oss för att göra en 
helt egen ungdomsinriktad sida (figur 20). Denna sida är tänkt att 
länkas till både från förstasidan på www.lio.se och från förstasidan 
på “Arbetsplats landstinget” (figur 15). 

Linus & Linnea är tänkt att vara Landstingets plats på nätet för dom 
som är unga. Här kan man finna saker som adressen till närmaste 
ungdomsmottagning och även information om hur det går till vid 
ett besök där. Här skall också finnas nyttig information om sex och 
din kropp. Under frågor och svar skall man anonymnt kunna ställa 
sina frågor till personalen på ungdomsmottagningen och sedan 
få ett svar publicerat på sidan eller via mail om man så önskar. 
Under rubriken “länkar” skall man finna viktiga telefonnummer 
och länkar till intressanta webbsidor. Den sista länken som vi valt 
att kalla “jobba i vården” skall leda till en sida med information om 
hur det är att arbeta i Landstinget, alltså en lite ungdomligare och 
komprimerad variant av “Arbetsplats landstinget”.

Figur 20, Linus & Linnea
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Summering
Resulat
Genom den höga svarsfrekvensen på vår enkätundersökning fick 
vi ett bra underlag för att analysera de nuvarande användarna och 
deras syn på webbplatsen. Vår analys av webbplatsen sett ur ett 
kognitivt perspektiv och våra kunskaper i användargränssnittsdesign 
gav också ett bra underlag för att presentera förslag på förbättringar.  
Dessa resultat gav också upphov till förslag på förbättringar riktade 
mot den tänkta målgruppen, människor som nu eller i framtiden är 
intesserade av att söka jobb inom landstinget. 

Erfarenheter
Detta arbete har gett oss många nya erfarenheter. Det faktum att vi 
hade en “riktig” beställare av detta arbete har gett oss goda insikter 
i projektarbete. Vi har sett fördelarna med en pådrivande beställare 
som även gett stöd och hjälp men även orsakat viss väntan ibland 
då våra kontaktpersoner varit mycket upptagana med sitt ordinarie 
arbete. Vi har också fördjupat våra kunskaper i ämnet MDI samt 
HTML, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop och Adobe 
InDesign. Analyser, kritiskt granskande av information och enkät-
undersökningar är andra ämnen som vi har lagt ner mycket arbete 
på.  

Examensarbetet har gett oss en del insikter:

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till MDI vid skapande av en 
webbplats.

En webbplats så stor som www.lio.se kräver en enorm organisation 
och mycket arbete för att god standard inom användbarhet och 
funktionalitet skall kunna uppnås och bibehållas.

Fortsatt arbete
En önskvärd fortsättning på detta arbete vore att i första 
hand färdigställa “Linus & Linnea” genom fler analyser och 
undersökningar och slutligen implementering. Detta skulle vara 
mycket intressant för att på så sätt se om besökssiffrorna i den så 
viktiga yngre målgruppen då skulle öka. 

Nästa steg vore att analysera, utvärdera och omarbeta hela 
webbplatsen med hänsyn till MDI och design. 

http://www.lio.se
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Appendix A
Ett test utförde för att se om webbplatsen är kompatibel med de två vanligaste webbläsarna, Internet Explorer 5.50 och Netscape 
4.72. Resultatet (tabell 1) visar att flera av sidorna måste åtgärdas för att fungera i Netscape.

Sida Internet Explorer 5.50 Netscape 4.72

Arbetsplats Landstinget OK OK
Arbetsmiljöpolicy OK Fel format på vissa av rubrikerna på sidan.
Internkontroll av arbetsmiljön OK OK

Bildskärmsarbete OK OK

Jämställdhet OK Bilden saknas och texten fyller ut sidan enda ut till 
vänster över navigationslisten.

Ledarstrategi OK Tom sida förutom rubriken.

LQ OK Går överhuvudtaget ej att komma till, Netscape krashar.

Ledarstrategi dokument OK Tom sida förutom rubriken.
Rådet för strategiska ledarfrågor Punktlistan ser olika ut från 

gång till gång.
Punktlistans punkter är inte punkter utan frågetecken.

Chef-/ledarutveckling inom LiÖ OK Texten fyller ut för brett till höger och det är fel format 
på vissa av rubrikerna på sidan

Dina förmåner OK Texten fyller ut för brett till höger och det är fel format 
på vissa av rubrikerna på sidan. Dessutom är det fel färg 
på delar av texten i övertidstabellen.

Fri sjukvård/medicin OK Tom sida förutom rubrik och två bilder.

Friskvård OK All text nedanför länken i texten har samma blåa färg 
som länken.

Hem-PC OK OK
Bildskärmsglasögon OK OK
Personalpolicy OK OK
Personalpolitiskt handlingsprogram OK OK
Strategisk personalförsörjning OK OK
Lediga jobb OK OK
Gör ansökan OK OK 
Lägg in din CV/intresseanmälan OK OK
Intresseanmälan sommarjobb OK OK
Föregående meny OK OK

Tabell 1, Webbläsarproblem
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Appendix C
Enkätsvar på frågan ”Vad är din nuvarande huvudsysselsättning ?”
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Appendix C
Enkätsvar på frågan ”Hur ofta besöker du ”Arbetsplats landstinget” ?”
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Appendix C
Enkätsvar på frågan ”Av vilken anledning besöker du ”Arbetsplats landstinget”  ?”
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Appendix C
Enkätsvar på frågan ”Om du söker information, i så fall om vad ?”
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Appendix C
Enkätsvar på ja och nej frågor, alla åldersgrupper hopslagna.
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Appendix C
De som svarade att de ej hittade vad de sökte besökte sidan av följande anledningar.



___
30

___
31

Appendix C
De som ej hittade vad de sökte ville hitta information om följande.
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Appendix C

De som ej hittade vad de sökte hade följande besöksfrekvens.
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Appendix C

Är sidan lätt att hitta på, svar indelade i besöksfrekvens.
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Appendix C

Är sidan lättläst, svar indelade i besöksfrekvens.
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Appendix C
Är sidan snygg, svar indelade i besöksfrekvens.
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Synpunkter från enkäten
“Alkoholk och drogpolitiskt program”, man, 41-65, annat jobb

"Hinner inte gå in så ofta pga arbetet,men när jag går in hittar jag alltid något intressant.", kvinna, 41-65, vårdarb

"För tätt mellan raderna. Dummt att alla yrken är blandande, svårt att hitta.", kvinna, 26-40, vårdarb

"Tjänst utannonserad i tidningen finns ej här!", kvinna, 26-40, annat jobb

"NU: röriga och långa rubriker på lediga jobb, där alla skriver på olika sätt. Saknar: sorteringsmöjligheter på t.ex. yrke, ort", 
kvinna, 41-65, annat jobb

"Det hoppar så mkt från olika yrken. Svårt att få perspektiv över vissa yrkesområden.
Lägg ex.vis läkaryrken först, sedan sjuksköterskeyrken, undersköterska, sjuksymn., arbetsterapeut osv.", kvinna, 26-40, vårdjobb

"möjligen en sökfunktion efter spec yrke istället för att blanda. Om jag söker distriktssköterske jobb vill jag direkt se vilka som 
finns. Fö Lycka till med Er studie!", kvinna, 26-40, vårdjobb

"Jag gåt ofta in av ren nyfikenhet, oftast inte av speciell andledning", man, 26-40, vårdarbete.

"Mina synpunkter angående svar på fråga 5, det är svårt att läsa varje separat annons, kanske bör vara mellanrum som tydligt 
avgränsar annonserna.I övrigt ok. Lycka till med Er insamlade information och att folk är villiga att svara Er!/ Camilla", kvinna, 
26-40, vuxenstud.

"Jag saknar inget, men yrkena kinde  stå i bokstavsordning så det blev lättare att hitta det man söker. Lite mer luft mellan de olika 
tjänsterna allt ser likadant ut. Skulle vara bra att lösa det på ett annat sätt",
 kvinna, 26-40, vårdarbete.

"Om man sökt ett arbete via "Arbetsplats landstinget" vill jag ha en bekräftelse att det kommit rätt, samt att om man har en CV 
inlagd så skulle jag vilja veta om ngn arbetsgivare besökt den", kvinna, 26-40, vuxenstud.

"Jag tycker att sidorna är bra och informativa. Bra strukturerad plats för Söka Jobb.
Tycker att starsidans rubrik (Arbetsplats landstinget) är missvisande för jag trodde att jag skulle kunna se olika arbetsplatser hos 
er", man, 26-40, annat jobb.

"rimlig lön", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Nej, det är OK som det är. Det uppdateras med nya jobb hela tiden så för min personliga del vill jag gärna kolla varje dag", 
kvinna, 26-40, vårdarbete.

"bilder och korta reportage om olika avdelningar ex hur de löst något problem eller om de vill lyfta fram någon person ur 
personalgruppen", kvinna, 26-40, vårdarbete.
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"Det är bra om det står vilket sjukhus /vc det gäller i rubriken", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Mer usk jobb tack ?!", man, 26-40, vårdarbete.

"Förbättra sökfunktionen!! Vi ssk-studenter letar ofta efter material till basgrupper, dvs. lokala program etc. ",  
kvinna, 26-40, Universitet.

"med så många lediga tjänster kanske kan ha någon form av underrubriker så hittar ännu lättare", kvinna, 41-65, annat jobb.

"Bättre kategorisering bland annonserna. Möjlighet att sortera efter yrke, ort etc", man, 26-40, annat jobb.

"Alla tjänster läggs inte ut vilket är märkligt. Har  tex hittat ett flertal rekryteringsannonser från tex Landstingsfastigheter  på 
andra webbsiter men inte på landstingets egen. Det verkar som om det bara är vårdrelaterade arbeten som läggs ut och inte övriga 
administrativa tjänster. Märkligt och inte särskilt bra!"
 / Rickard, man, 26-40, arbetslös.

"Andra synpunkter på landstingets hemsida är att det kan vara svårt att hitta viss personals mailadress etc",
kvinna, 18-25, universitet

"möjlighet att söka på "yrke" t ex", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Fler lediga tjänster, långvikariat", kvinna, 26-40, vårdarbete.

"skriv gärna lediga tjänster gruppindelat för olika yrkeskategorier", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"lediga arbeten bör vara indelade efter yrke så man snabbt kan se om det finns något intressant. Sökmotor som medger att man 
söker per datum/tidsperiod och yrke mm (se arbetsförmedlingens sida)", man, 26-40, annat jobb.

"Väldigt svårt att hitta, jobblistan kan göras mycket tydligare! Informationen presenteras olika för dom olika tjänsterna vilket gör 
att det är svårt att hitta, svårt att se det man söker efter. Går inte att "skumma" genom sidorna...", man, 26-40, annat jobb.

"Ibland är det svårt att söka uppgifter och hitta svar på det jag söker", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Vid ansökan lediga jobb kan man fylla i en ruta att man ska bli informerad om hur ansökan behandlas när man visar intresse för 
en tjänst. Jag har aldrig fått info via min mail hur ansökan behandlas. Jag har sökt ett tiotal tjänster på ett halvår.", kvinna, 18-25, 
annat jobb.

"Nej, hinner inte svara.", kvinna, 26-40, vårdarbete.

"Det skulle vara bra om jobben var grupperade på olika yrken.
Eftersom er enkät ligger först har jag ännu inte varit inne och vet därför inte om jag hittar det jag söker, därav kan jag ej besvara 
fråga 6.", kvinna, 41-65, vårdarbete.
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"Länken på förstasidan fungerade inte, jag fick gå via A-Ö för att komma fram.", man, 26-40, annat jobb.

"Systematisering av "Lediga jobb" saknas", kvinna, 41-65, annat jobb.

"Jag söker arbete åt en kamrat som nyligen blivit färdig med sin utbildning.", man, 18-65, annat jobb.

"Arbetar bl a med att lägga in annonser och se annonssvar, det alternativet finns inte med på fråga 3!",
 kvinna ,41-65, annat jobb.

"Det händer ofta att länkar inte fungerar", kvinna, 26-40, vårdarbete.

"De lediga jobben borde ha en rubrik som talar om vilken sorts arbete det handlar om. I dag måste man läsa hela texten för att 
vara säker på att veta vilken sorts arbete det handlar om.", man, 41-65, annat jobb.

"Nej det är bara bra att det är tillgängligt", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Landstingets Webbsida har överhuvudtaget en tråkig layout. Den är riktigt GRÅ och PRÄKTIG.
Man skulle önska att formgivarna för sidan skulle haft NÅN form av konstnärlig utbildning.", kvinna, 41-65, annat jobb.

"överskrifterna bör vara kortare och mer koncisa över vad för yrkeskategori man söker.", kvinna 26-40, vårdarbete.

"Jag saknar exakt information om de sommarjobb som erbjuds. Var, typ av tjänst, önskade kvalifikationer och lön!
Om enkäten! Jag jobbar i vården och studerar på universitetet. Varför går det ej att klicka båda?", kvinna, 26-40, universitet.

"För några undersköterske jobb", kvinna 18-25, vårdarbete.

"Det vore lättare att läsa texten om alla platsannonser var enhetliga. Förslagsvis yrke/befattning typ sjuksköterska, logoped allra 
först i den blå texten. Sedan skulle man kunna upplysa om var tjänsten är, typ vilken klinik tjänsten finns på och sist vilken typ av 
tjänst.", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Jag saknar en funktion där man kan anmäla sig och "prenumerera" på lediga jobb inom ett visst yrke. Nu kan man endast anmäla 
sig om man är arbetssökande, vilket jag personligen inte är just nu. 
Jag själv jobbar som läkarsekreterare och jag skulle vara väldigt intresserad av att regelbundet få mail när nya tjänster annonseras 
ut inom min yrkeskategori. Jag är inte öppet arbetssökande JUST NU, men det är ju alltid bra att känna till vilka jobb som finns 
- ifall att.... Detta borde väl inte vara så svårt att få till?? 
I mailet som skickas ut behöver ju inte all info om tjänsterna tas upp utan kanske bara en kort översikt över VILKA tjänster/
tjänstg.grad och VAR de finns/ort. Sedan kan det t ex finnas en direktlänk som leder till resp jobbannons på LISA dit man kan gå 
för djupare info om jobbet.", kvinna, 26-40, annat jobb.

"Indelning av lediga jobb under specifika yrkeskolumner så att det blir lättare att hitta det just jag söker.", kvinna, 26-40, 
vårdarbete.
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"Jag lägger ofta in lediga jobb på nätet via lisa och jag tycker det finns mycket som kan förbättras där.", kvinna, 26-40, annat jobb.

"Dåliga svarsalternativ på fråga 1, hur gör man om man är sjukskriven? vart kryssar man i då?. Ni skulle vinna på att titta över 
eran enkät, har ni tänkt på att ha en större vidd av svarsalternativ på frågorna 5 och 6? Jag tror att ni skulle vinna på att ha ett 
större utbud av kvalitativa frågor istället för att vara så kvantitativt inriktade. Min nuvarande sysselsättning är forskning kring 
självmordsproblematiken och jag letar efter jobb för min dotters räkning.", kvinna, 26-40, sjukskriven ?!

"insändarsidor", kvinna, 41-65, vuxenstuderande.

"Jag går in på sidan sedan jag varslat  min arbetsgivare, landstinget om att jag behöver andra uppgifter en tid för att orka vidare 
efter 30 år som paramedicinare. Hänvisad att titta efter jobb, men jag söker eg bara något projekt och hittar därför inget. Jag tycker 
det är missvisande när det ofta står "idag söker vi" det känns slarvigt och tillfälligt utan förpliktelser från någondera part. Andra 
annonser är ju mycket bra utformade men alltför ofta verkar utbildningen vikigast.", kvinna, 41-65, vårdarbete.

"Krångligt att hitta, särskilt blanketter. Det finns en särskild sökhjälp för det men man hittar inte rätt i alla fall.", kvinna, 41-65, 
annat arbete.

"Det kanske skulle vara mera överskådligt att dela in lediga jobb efter orten arbetet finns på. Dvs, Linköping, Norrköping, Motala, 
etc, som rubrik, för att sedan redovisa de lediga jobb som finns därunder.", kvinna, 26-40, vårdarbete.

"Kopplingen mellan att lägga in en intresseanmälan till ett arbete via LISA och till att få bort densamma! Mina uppgifter går ej att 
få bort, trots att min meritlista och situation förändrats radikalt på de tre år den legat där, tillgänglig för verksamhetschefer inom 
Landstinget ! Detta gör att jag numera ALDRIG använder detta sätt att söka arbete !!!! Att situationer förändras över tid måste väl 
ändå läggas in i ett sådant system !" / Ulla, kvinna, 26-40, vårdarbete.
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