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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur hög användbarhet kan uppnås på 

Örebro universitets webbplats avseende delen samverkan så att ett bra samarbete mellan 

Örebro universitet och omvärlden kan upprätthållas.  

 

För att definiera användbarhetsbegreppet har vi utgått från ISO-standarden ISO 924 som berör 

riktlinjer för användbarhet. Som underlag för studien har vi använt oss av empiriska studier i 

form av användningstester och intervjuer med Örebro universitets externa intressenter, 

framför allt i närregionen. 

 

Resultat visar att hög användbarhet, vad gäller ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredställelse, uppnås genom att utarbeta ett gränssnitt och en terminologi som är anpassad 

för den specifika målgruppen av användare. I Samverkanskansliets fall görs detta genom att 

göra gränssnittet mer lättsamt genom mer färg och interaktion, använda ett språk som 

avspeglar användaren och vara mycket mer tydliga med syftet med webbplatsen och 

Samverkan. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla som har gjort den här studien möjlig genom att ställa upp på 

intervjuer och tester. Vi vill också tacka Åsa Allard för hon har tilldelat oss en meningsfull 

uppgift som har varit mycket lärorik.  

 

Användbarhetsmetodik vid utveckling är för oss ytterst intressant och har legat till grund för 

vårt val av uppsatsämne. Vår bild av användbarhet var tidigare att det mest handlade om 

gränssnittsutformning och design, men under arbetets gång har vi insett vikten av att hela 

tiden ha verksamheten och dess behov i bakhuvudet. Vi har även omvärderat synen på 

användarna, från att tänka på dem som en homogen massa till att se dem som enskilda 

individer med olika synsätt.  

 

Vi kom i kontakt med Örebro universitet via Exjobbspoolen, en webbplats som förmedlar 

uppgifter till studenter, där Samverkanskansliet på Örebro universitet annonserade efter två 

studenter som kunde hjälpa dem att utvärdera deras webbplats. Detta är ett ämne som är 

relativt nytt för oss och vi hoppas att läsningen blir lika intressant för er som arbetet har varit 

för oss.  

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Hans Holmgren för intressanta synpunkter och 

vägledning.  

 

 

 

Lena Ljungwald & Alexandra Birger 
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DEL I – Inledning & metod 
 

 
I följande del presenteras en inledande bakgrund till uppsatsen. Vi kommer också att klargöra 
vilka intentioner och synsätt som kommer att ligga till grund för uppsatsen.  
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till uppsatsen, vilket syfte vi har med vårt arbete 

samt vilka frågor vi tänker beröra. 

 

1.1 Bakgrund 

I denna uppsats ska vi behandla ämnet användbarhet vilket som ett verktyg för att utveckla en 

webbplats som i sin tur ska fungera som ett redskap för att uppfylla en organisations mål.  

 

Användbarhet är en viktig faktor som kan definieras som i vilken utsträckning en användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål i ett givet användningssammanhang.1 För att veta 

vilka dessa mål och behov är krävs det att man kontinuerligt tar reda på hur de ser ut. Detta kan 

göras genom olika undersökningar som till exempel utvärderingar.2  

 

Vi har genomfört en fallstudie på uppdrag av Örebro universitet. De är ett exempel på en 

verksamhet som har upplevt problem med sviktande intresse från externa intressenter och som är i 

behov av en utvärdering av en del av deras webbplats utifrån användbarhetsperspektivet. Vår 

uppgift är att genomföre en utvärdering av den del av Örebro universitets webbsida som behandlar 

samverkan mellan universitetet och näringslivet.  

 

Vi ska försöka ta fram bra riktlinjer och råd till hur man uppnår hög användbarhet på en 

webbplats som syftar till samverkan mellan Örebro universitet och deras externa intressenter, 

samt hur användbarheten påverkar relationerna mellan de två parterna; den som har webbplatsen 

och den som använder den. En relation är bindningar mellan aktörer t.ex. administrativa, sociala 

eller utbildning. Parterna länkas samman genom deras gemensamma aktiviteter.3 Digital 

marknadsföring kan skapa bättre relationer, detta trots att datorer har ett rykte om sig att vara 

opersonliga så kan digital markandsföring användas för att utveckla professionella relationer. 

Genom att skapa dialog och interaktion så kan verksamheten lära känna sina intressenter och vice 

versa.4 Ur ett teoretiskt perspektiv kommer detta att innebära att vår studie kommer att utmynna i 

kunskap om hur man kan ”använda” användbarhet på en webbsida för att förbättra relationerna 

mellan olika parter i ett specifikt fall. Vi har inte kunnat finna litteratur som visar på ett sådant 

samband och inser därför att det finns kunskapsluckor att fylla.  

                                                 
1 Gulliksen & Göransson (2002) 
2 Bergman & Klefsjö (2002)  
3 Axelsson (1996)  
4 Bishop (1998)  
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Vi kommer att utgå från Örebro universitets Samverkanskanslis webbplats. De har inte 

tidigare gjort någon ingående analys av webbplatsen, men har själva genom att fråga sina 

existerande samarbetspartners, upptäckt att webbplatsen inte är helt tillfredställande. 

Webbplatsen uppkom som en del i Örebro universitets marknadsföring i samband med att 

universitet och högskolor blev förordnade av regeringen att arbeta för att utöka samarbetet 

med näringslivet.5 Inom högskolepolitiken har det länge funnits en dragkamp mellan å ena 

sidan akademiernas önskan om integritet och frihet och å andra sidan samhällets önskan om 

inflytande.6 Uppgiften från regeringen att arbeta för att främja ett samarbete mellan universitet 

och omvärlden går under benämningen tredje uppgiften och startade 1997.7  När förslaget lades 

fram motiverades det med att universitetet och högskolan måste ta intryck av det övriga samhället 

och samtidigt spela en större roll kunskapsförmedlare.8 Under samtal med Åsa Allard kom det 

fram att Samverkanskansliets webbplats mål är ovan nämnda som mer konkret innebär att 

inspirera till samarbete och informera om samverkansuppgiftens syfte.9  

 

Vi hoppas kunna visa på att användbarhet kan bidra till att uppfylla Samverkanskansliets mål. 

Den definitionen av användbarhet vi kommer att utgå från är ISO 9241-11 som delar upp 

begreppet användbarhet i ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. Ändamålsenlighet är 

en mycket viktig aspekt som rymmer just måluppfyllelse som ett krav för användbarhet. Detta är 

den främsta anledningen till att vi väljer att använda oss av denna definition av användbarhet för 

att studera ämnet.  

 

Användbarhetsproblem är emellertid av olika karaktär och skiftar från fall till fall. Vid 

utvecklingen av projekt och förändringsarbete ska man komma ihåg att det finns olika verktyg för 

att lösa problem och att varje verktyg har sitt eget område där det passar bäst att användas.10 

 

En viktig faktor att tänka på när man utvecklar system och webbplatser är att det inte enbart är 

viktigt hur väl de fungerar, utan man måste också ta hänsyn till hur människor fungerar i 

integration med datorn vad gäller syn, minne och tanke.11 Lika viktigt att beakta är vilken roll 

webbplatsen har i den verksamhet den verkar i och vilken relation användaren har till denna. 

                                                 
5 Samtal med Åsa Allard (2004-04-15) 
6 Carlsund (2001)  
7 Frick & Seeger (1999) 
8 Carlsund (2001) 
9 Samtal med Åsa Allard (2004-04-15) 
10 Ottersten & Berndtsson (2002)  
11 Ibid. 
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Vi har valt att se webbplatsen som en av flera kanaler att uppnå Samverkanskansliets mål. Örebro 

universitets Samverkanskansliet vill att webbplatsen ska vara en stor del av samarbetet med deras 

externa intressenter och vi väljer därför att studera just denna del. Man bör dock vara medveten 

om att det finns flera olika faktorer som måste stämma för att en god relation ska uppnås och där 

är webbplatsen en utav dessa.  

 

Vi ska nu hjälpa Samverkanskansliet att utvärdera deras webbplats och i och med det utveckla 

ökad förståelse för hur man uppnår hög användbarhet. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna 

bena ut vilka verktyg som är till hjälp för detta. Vi hoppas också på att vi och du som läsare, 

efter detta arbete ska kunna veta ”när det är läge att använda yxan och när det är tid för fint 

sandpapper” i användbarhetssammanhang.12   

 

 

                                                 
12 Ottersten & Berndtsson (2002) 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur användbarhet kan fungera som ett verktyg för att 

utveckla en webbplats som i sin tur ska fungera som ett redskap för att uppfylla en organisations mål. 

Som ett exempel på en verksamhet som är i behov av att utvärdera sin webbplats utifrån ett 

användbarhetsperspektiv är Samverkanskansliet på Örebro universitet. Vid utvärdering av denna 

webbplats situation kan vi lära oss mycket om användbarhet, exempelvis dess roll vid upprätthållande 

och förbättring av relationer. Vi ska nu undersöka hur hög användbarhet kan uppnås på denna 

webbplats för att bidra till att ett bra samarbete mellan Örebro universitet och näringslivet kan 

upprätthållas.  

 

1.3 Frågeställning 

För att kunna fullfölja vårt syfte kommer vi att besvara följande frågor:  
 
Huvudfråga: 

1. Hur kan användbarhet fungera som ett verktyg för att utveckla en webbplats som har 

som syftet att främja ett samarbete mellan ett universitet och dess externa intressenter?   

 

 
Delfrågor: 

2. Vad har Örebro universitet för samarbete med huvudsakligen den omgivande regionen?  

 

2 a Vad är de olika intressenternas mål och syfte med samarbetet? 

2 b Hur kan samarbetet upprätthållas och förbättras med hjälp av en webbplats?  

 

3. Hur kan Samverkanskansliet förbättra användheten på sin webbplats för att främja 

samarbetet mellan dem och universitetets externa intressenter?  

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen består främst av Samverkanskansliet på Örebro universitet och i andra hand 

Linköpings universitet. Vi tror också att vårt resultat kommer att vara intressant för 

yrkesverksamma inom MDI-området som arbetar med analys och utveckling av webbplatser samt 

för studenter med intresse för användbarhet.  
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1.5 Avgränsningar 

Vad gäller ett universitets samarbete med näringslivet kommer vi framförallt att studera hur en 

webbplats kan bidra till hur en bra relation upprätthålls och bevaras mellan dessa parter samt hur 

denna relation ser ut idag. Vi avgränsar oss från att utvärdera hur väl verksamheten och de externa 

intressenterna har uppnått sitt mål med samarbetet. Vi kommer inte heller att studera hur 

relationen mellan dem ser ut som samarbetspartners vad gäller kommunikation som sker utanför 

webbplatsen.  

 

Vi avgränsar oss även från att studera Örebro universitets syfte med samarbetet vad gäller syften 

som inte ryms inom ramen för tredje uppgiftens mål, vi avgränsar oss också från att utvärdera om 

Örebro universitet uppnår målen eller ej. Vi väljer att inte studera begrepp som måluppfyllelse 

och personliga relationer.  Vi avgränsar oss även från att ta upp eventuella ekonomiska aspekter 

och andra medel för att uppnå tredje uppgiftens mål. 

 

Vi kommer inte att ta upp aspekter så som maskinvara, programvara och annat materiel huruvida 

det påverkar användbarheten eller ej. Vi kommer inte heller att undersöka hur den fysiska 

omgivningen som webbplatsen används i påverkar användbarheten.  

 

1.6 Begreppslista 

Webbplats Den del av Örebro universitets webbsida som behandlar samverkan. 

Denna definition rör den empiriska delen av rapporten. I den 

teoretiska referensramen används uttrycket mer allmänt.  

 

Intervjuperson Den person som intervjuas och utför användningstester. En Intervju 

och användningstester utförs vid samma tillfälle och med samma 

person.  

 

Externa intressenter Företag och förvaltningar som samarbetar med Örebro universitet.  
 

Användningstest  Test genomförda för att utvärdera webbplatsen. 

 

Bildlänkar  En bild som fungerar som en länk i prototypen.  
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Relation En relation är bindningar mellan aktörer t.ex. tekniska, sociala eller 

juridiska. Parterna länkas samman genom deras gemensamma 

aktiviteter.  

 

Samverkan  Samverkan i detta fall är ett projekt som ska fungera som en bro 

mellan universitetet och näringslivet och ska gynna en regional 

utveckling.     

Utvärdering Utvärdering syftar oftast till att mäta effekterna av en viss åtgärd, 

t.ex. en webbsidas användarvänlighet.    

   

Användbarhet Användbarhet kan definieras som i vilken utsträckning en användare 

kan använda en produkt för att uppnå specifika mål i ett givet 

användningssammanhang. 
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2 Metod 
Denna uppsats kommer att bygga på en kvalitativ undersökning där syftet är att utreda hur hög 

användbarhet kan uppnås på en webbplats så att ett bra samarbete mellan Örebro universitet och 

näringslivet kan upprätthållas och bevaras.  

 

2.1 Typ av studie 

En kvalitativ studie syftar till att komma fram till resultat genom att göra en kvalitativ analys. I en 

kvalitativ studie undersöks individer, grupper eller individers livsvärld och målet är att förstå hur 

de människor som studeras upplever sig själva, sin omgivning etc.13 Vi kommer att studera hur 

användare av en viss webbplats upplever sidan och vilken betydelse webbplatsens utseende har 

för relationerna mellan de olika parterna, sidans skapare och de som använder webbplatsen.  I vårt 

kvalitativa arbete kommer vi att använda oss av kvalitativa metoder, men också av kvantitativa 

jämförelser.  Vid en kvantitativ studie används det insamlade materialet i en form av mätning, till 

exempel hur många som läser en viss tidning.14 Vi anser dock inte att vår undersökning kan 

kategoriseras som en kvantitativ undersökning trots att det finns vissa inslag av ett kvantitativt 

arbetssätt. Vårt övergripande arbete är av kvalitativ karaktär då vi utför individuella intervjuer där 

vi vill ge den enskilde individen ett stort utrymme att berätta om sina upplevelser och åsikter. 

Även vid, i huvudsak, kvalitativa studier kan det ibland vara klokt med vissa enkla 

kvantifieringar.15  

 

2.2 Förklaringsmodeller  

Det finns olika förklaringsmodeller som visar på vilken typ av arbete man har för avsikt bedriva. 

Det finns i huvudsak tre typer av ansatser; den induktiva, den deduktiva och den abduktiva. Den 

induktiva ansatsen utgår från flera enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i 

samtliga fall också är generellt giltigt. Det är dock riskfyllt att göra en samling enskildheter till en 

allmän sanning. Den deduktiva ansatsen utgår från en generell regel och hävdar att denna 

förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Det finns dock en avsaknad av underliggande mönster 

och tendenser.16 Man drar således slutsatser utifrån allmänna principer och befintliga teorier om 

enskilda företeelser.17  Den sista förklaringsmodellen, abduktion, tolkar det enskilda fallet med ett 

                                                 
13 Lundahl & Skärvad (1999) 
14  Ibid. 
15 Alvesson & Sköldberg (1994) 
16 Ibid.  
17 Patel & Davidson (2003)  
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hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Under 

processens gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt samtidigt som teorin 

justeras och förfinas. Abduktion utgår från empiriska fakta, men avvisar inte teoretiska 

föreställningar. Analysen av empirin kan kombineras med studier av tidigare teorier i litteraturen 

som ett medel att upptäcka mönster som ger förståelse.18  

 

Vi kommer framförallt att arbeta efter den induktiva förklaringsmodellen där vi utgår från ett antal 

empiriska studier för att förklara vårt fall.  

 

Den första delen av vår frågeställning kommer framförallt att besvaras med hjälp av deskriptiv 

kunskap då vi vill beskriva hur samarbetet ser ut idag. En deskriptiv kunskap syftar till att 

beskriva ett fenomen.19 Vad gäller den andra delen av vår frågeställning kommer vi i huvudsak att 

arbeta efter den normativa kunskapen som är en vägledande kunskap. Den kan användas som 

handlingsföreskrifter, regler, riktningar, råd och föreskrifter i olika situationer.20 Vår studie 

kommer att resultera i råd hur en webbplats kan vara uppbyggd för att ett samarbete mellan ett 

universitet och externa intressenter ska kunna upprätthållas och förbättras.  

 

2.3 Hermeneutik och positivism 

Vi vill gärna karaktärisera oss som hermeneutiker, då vår avsikt är att tolka och förstå dem som 

använder en speciell webbplats. Hermeneutiken har som mål att tolka och förstå hur människor 

upplever en situation och vad detta leder till för beslut och handlingar. Här spelar också de 

personliga erfarenheterna en stor roll.21  Hermeneutiken menar att människor har intentioner som 

yttrar sig i språk och handling vilket går att tolka och förstå innebörden av. Forskarens 

förförståelse ses som en tillgång snarare än ett hinder för tolkningen och den används hela tiden 

som ett verktyg för tolkningen. 22  

 

Det positivistiska synsättet grundar sig på att all vetenskap i grunden ska byggas upp på samma 

sätt.23 Positivisterna menar alltså att allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och 

samma metod. De observerar verkligheten och fakta insamlas, tillräckligt många fakta tillåter dem 

                                                 
18 Alvesson & Sköldberg (1994) 
19 Lundahl & Skärvad (1999) 
20 Goldkuhl (1998) 
21 Lundahl & Skärvad (1999) 
22 Patel & Davidson (2003) 
23 Ibid. 
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att se mönster och regelbundenheter i verkligheten. Detta kan leda fram till att man kan dra 

allmänna slutsatser och formulera lagar.24  

 

2.4 Generalisering  

Målet för vår studie är att resultatet ska vara tillämpbart för liknande situationer som den vi 

studerar. Vi koncentrerar oss idag på att utvärdera en del av Örebro universitets webbplats, men 

de resultat vi kommer fram till ska även kunna appliceras på liknande situationer.  

 
Generalisering brukar ifrågasättas när det handlar om kvalitativa studier eftersom mönster som 

baserar sig på enstaka fall inte nödvändigtvis behöver gälla för flera tillfällen. Om man dock 

räknar med vissa dolda mönster som är gemensamma för flera yttre fenomen är det både möjligt 

och önskvärt att utvidga teorins empiriska tillämpningsområde inom en viss domän,25 i detta fall 

webbplatser som har till syfte att kommunicera mellan universitet och externa intressenter i 

Sverige. Trots problematiken kring formulerandet av helt generella riktlinjer för design av en 

webbplats har vi som mål att utforma sådana vad gäller gränssnitt som går att tillämpa på 

webbplatser i denna specifika kategori. Denna generalisering kommer inte att vara tillämpbar på 

alla webbsidor och alla relationer, utan just i ett sådant här sammanhang.  

 

Vid vidare studier av tillämpningsområdet kan man använda sig av befintliga sekundärdata som 

stöd utan att behöva göra nya empiriska undersökningar. Generalisering förutsätter någon slags 

förbindelse mellan teori och verkligheten.26 Vi kommer att använda oss av användningstest i våra 

empiriska undersökningar då resultatet från fallstudierna kan generaliseras till att skapa mönster 

samt att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan 

jämföras.27 Vi kommer att genomföra flertalet intervjuer och användningstest under loppet av två 

dagar. Detta innebär att vi endast kommer att genomföra en empirisk undersökning som vi sedan 

kommer att stödja med sekundärdata.  

 

                                                 
24 Lundahl & Skärvad (1999) 
25 Alvesson & Sköldberg (1994) 
26 Ibid. 
27 Lundahl & Skärvad (1999) 
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2.5 Intervju 

Den empiriska delen i vår rapport bygger på intervjuer och användningstester. Vi kommer att 

genomföra intervjuer med sex personer som arbetar på olika företag och förvaltningar inom 

Örebroregionen och som tidigare har deltagit i samarbetsprojekt med Örebro universitet. Vår 

tanke bakom valet av intervjupersoner grundar sig i vår frågeställning som berör hur man kan 

upprätthålla och förbättra ett bra samarbete mellan redan verksamma parter.  

 

Det finns olika sätt att genomföra intervjuer, antingen genom ett standardiserat eller 

ostandardiserat arbetssätt. En standardiserad intervju innebär att frågeformuleringarna och 

ordningsföljden mellan frågorna är bestämd på förhand samt att intervjuerna genomförs på samma 

sätt vid alla tillfällen. Vid ostrukturerade intervjuer är tillvägagångssättet mer fritt och frågorna 

och ordningsföljden har ingen större betydelse. Här är syftet att frågorna ska ge svar som 

motsvarar den information undersökaren söker. Dessa två typer av intervjusätt är ytterligheter till 

varandra och undersökaren kan också använda sig av en blandning mellan dessa, så kallade 

semistandardiserade intervjuer.28  

 

Vi kommer att dela upp vår intervju i två delar. En del ska följa ett mer standardiserat mönster 

med förbestämda frågor i en bestämd ordning då vi avser att göra en kvantitativ jämförelse mellan 

dessa svar, och en semistandardiserad del där vi förbereder frågor, men där intervjupersonerna får 

mer utrymme för fria åsikter och vi kan ställa följdfrågor om vi anser att detta är nödvändigt för 

att förtydliga intervjupersonernas svar.   

 

Ostandardiserade intervjuer passar bäst vid situationer som syftar till att få fram olika personers 

bedömningar av en situation.29 Eftersom ämnet användbarhet kan rymma ytterst personliga 

upplevelser och värderingar, anser vi att intervjuerna måste ha utrymme för personliga åsikter.  

Intervjuerna kommer likväl att bestå av en del som är uppbyggd efter en enkätmodell med 

påståenden där varje intervjuperson får värdera sina åsikter med hjälp av en så kallad Likert-skala. 

Varje intervjuperson får besvara olika påståenden med hjälp av en femgradig skala från 

Instämmer helt till Instämmer inte alls.30 Anledningen till att vi har valt att använda oss av en 

kvantitativ del i intervjun är att det är ett praktiskt sätt att utvärdera text och innehåll.31 Denna del 

kommer att ha en hög grad av strukturering, det vill säga intervjupersonerna har ett begränsat 

                                                 
28 Lundahl & Skärvad (1999) 
29 Ibid. 
30 Patel & Davidson (2003)  
31 Allwood (1998) 
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svarsutrymme.32 Inför intervjuerna kommer vi att skicka ut frågorna till våra intervjupersoner så 

att de kan förbereda sig inför vårt besök och få tid att bekanta sig med den del av webbplatsen 

som vi avser att undersöka. I samband mer intervjuerna kommer vi även att genomföra 

användningstest som beskrivs i stycke 2.6. 

 

2.6 Användningstest  

Det är vanligt att tillämpa användningstest när man vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt 

sammanhang. I samband med intervjuerna kommer vi att genomföra tre användningstest med 

intervjupersonerna.33 Vi ska förbereda tre olika scenarion som kan tänkas uppkomma vid 

användning av webbplatsen och som intervjupersonerna får genomföra. Vi kommer sedan att 

ställa frågor som anknyter till hur webbplatsen fungerar. Intervjupersonerna kommer även att få 

möjlighet att komma med spontana åsikter som inte är knutna till de förutbestämda frågorna.  

Användningstester har till syfte att visa hur väl en produkt fungerar i en konkret 

användningssituation.34   

 

När vi planerar och genomför våra användningstester kommer vi att utgå från en modell ur 

Ottersten och Berndtssons bok Användbarhet i praktiken. Användningstest ska utföras i en så 

realistisk miljö som möjligt, helst i användarens vardag. Det finns olika typer av användningstest 

och vi har valt att använda oss av ett strukturerat användningstest. Denna typ av test innebär att 

användaren får ett antal uppgifter som ska lösas och han eller hon uppmanas att ”tänka högt” 

medan uppgiften löses.35 Enligt litteratur är användningstest bättre än olika typer av 

expertgranskningar av användbarheten. Dessa tester uppfyller flera av de krav som brukar ställas 

på användbarhetsutvärderingar. Kraven är bland annat att fånga upp problem som finns med 

tjänsten, ge pålitliga resultat och leda till större acceptans av användningsarbete bland dem som 

påverkas av det.36  Vi kommer att utföra våra användningstest i användarens vardagsmiljö, det vill 

säga på de kontor intervjupersonerna arbetar på till vardags. Varje intervjuperson kommer att få 

tre scenarion att utföra och varje scenario koncentrerar sig på en speciell del av 

Samverkanskansliets webbplats som vi sedan ställer fördjupade frågor runt. Dessa sidor är valda 

utifrån vad Åsa Allard har beskrivit som viktiga delar av webbplatsen. Vi kommer dock inte att 

delge intervjupersonerna de tänkta scenariona för användningstesterna innan testen genomförs.  

 

                                                 
32 Patel & Davidson (2003) 
33 Lundahl & Skärvad (1999) 
34 Ottersten & Berndtsson (2002) 
35 Ibid. 
36 Berns (2004) 
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2.7 Sekundärdata 

Vi kommer bland annat att använda oss av sekundärdata i uppsatsen, det vill säga data och 

information som finns dokumenterat sedan tidigare, till exempel tidningsartiklar, litteratur, 

internet etc.37 Vi kommer att använda oss av olika teorier om användbarhet som ett hjälpmedel att 

tolka våra empiriska undersökningar som ligger till grund för vår analys.   

 

2.8 Metodkritik 

I detta fall har vi valt att skicka våra frågor till intervjupersonerna innan vi genomför själva 

intervjun. Vi tror att detta kan medföra att vi inte får lika spontana svar som vi annars skulle ha 

fått. Fördelen är dock att intervjupersonerna hinner göra sig bekanta med webbplatsen om de inte 

varit i kontakt med den tidigare, vilket kan medför att intervjupersonerna kommer att ge mer 

utförliga svar.  

 

Vid användningstester känner intervjupersoner ofta psykisk stress och krav att prestera trots 

tydliggörande att det är systemet som ska testas och inte användaren. Vetskapen om att blir 

observerade gör att intervjupersoner kan känna sig obekväma i situationen.38 Eftersom 

användningstester är essentiella för studien kommer vi därför lägga stor vikt vid att motverka 

detta.   

 

Urvalet av de företag som intervjupersonerna representerar valdes ut av Åsa Allard vilket kan 

medföra en risk eftersom hon är vår kontaktperson på Örebro universitet. Vi valde dock att arbeta 

på detta sätt eftersom vår frågeställning riktar sig mot företag som redan har ett samarbete med 

universitetet.  

                                                 
37 Lundahl & Skärvad (1999) 
38 Nielsen (1993) 
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2.9 Källkritik 

Det finns en risk att en intervjuperson i en intervjusituation inte vågar eller vill säga sanningen. 

De kan också tona ner en åsikt så att den inte uppfattas som så kraftig trots att det finns ett 

missnöje. Vi undviker detta då vi avser att genomföra anonyma intervjuer med avseende på att 

ingen intervjupersons åsikt kommer att pekas ut. Vi tror dock inte att risken för att en 

intervjuperson inte säger sanningen är så hög eftersom det inte finns några tydliga nackdelar med 

att uttala sig negativt om webbplatsen. Vi tror också att det finns risk att intervjupersonerna inte 

tänker igenom sina svar utan hastar igenom intervjun om de inte känner sig engagerade i ämnet.  

 

Då man använder sig av sekundärdata måste man ha ett extra kritiskt förhållningssätt. De kan vara 

vinklade, ofullständiga etc.39  Något som är aktuellt i vårt fall vad gäller de sekundärdata vi 

kommer att utgå från inom området användbarhet, är att det finns många olika modeller och 

tankesätt att basera vår teoretiska del på. Detta kan medföra att vi måste begränsa oss till ett fåtal, 

vilket gör att det finns en risk att vi missar olika aspekter som kanske borde beaktas. Vi tror dock 

att resultatet blir mer trovärdigt och att vi kommer att uppnå ett större djup genom att koncentrera 

oss på ett begränsat antal teorier.  

                                                 
39 Lundahl & Skärvad (1999) 
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Del II - Teoretisk referensram 

  
 

 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av ISO-standardens olika delar ändamålsenlighet; 
effektivitet samt tillfredställelse. Ändamålsenligheten är den del av användbarhetsbegreppet 
som behandlar hur fullständigt webbplatsen bidare till att uppnå givna mål. I detta ryms 
innehållet på webbplatsen samt de olika parternas intressen. Effektivitet och tillfredställelse 
koncentrerar sig på hur webbplatsen ser ut och hur den upplevs att använda. Dessa tre delar 
tillsammans bidrar till att uppfylla användbarhetskraven. Teorin är indelad i kapitel efter de 
tre delarna i ISO-standarden. Vi har gjort en egen tolkning av begreppen och sedan valt ett 
antal teorier för att uppnå varje enskild del av ISO-standarden. 
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3 Definition av ISO-standarden för användbarhet 
Härmed följer den definition av användbarhet som vi kommer att använda oss av i uppsatsen.  ISO-

standarder är riktlinjer som används inom flertalet områden i hela  världen som ett mått på kvalité.  

 

Den internationella standarden som innehåller riktlinjer för användbarhet (”Software ergonomics 

for office work with visual display terminals (VDTs), del 11 ”Guidandance on usability””, ISO 

924)  definierar användbarhet som: 

 

”Den utsträckning i vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet 

användningssammanhang.” (ISO 9241-11, 1998)40 

 
Vidare definieras ändamålsenligt som: 

”Noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår givna mål.”  

(ISO 9241-11, 1998)41  

 

och tillfredställelse som: 

”Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en produkt.”  

(ISO 9241-11, 1998)42 

 
Slutligen definieras användningssammanhanget som: 

”Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt fysik och 

social omgivning i vilken produkten används.”  

(ISO 9241-11, 1998)43 

 

Synsättet implicerar också att användbarhet inte enbart är något som handlar om gränssnitt utan 

även innefattar läran om användaren vad gäller användningssammanhang, mål, uppgifter etc. 

Användbarhetsbegreppet är mycket vidare enligt ISO:s definition än den definitionen som 

används i dagligt tal. ISO:s definition inbegriper hela systemets bredd ur en användares synvinkel. 

Användarcentrerad systemdesign handlar om att specificera såväl funktionella krav som icke-

funktionella krav med användaren i centrum.44  

                                                 
40 Gulliksen & Göransson (2002) 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Det finns flertal definitioner av vad användbarhet är. Shneidermans och Nielsens definitioner 

stämmer relativt väl överens med ISO standarens, nedan följer en samanställning av dessa.45 

Tabell 1 Sammanställning av ISO-standarden46 

ISO 9241-11 Shneiderman Nielsens 
Effektivitet Tid att utföra en uppgift 

Tid att lära 
Effektivt att använda 
Lätt att lära 

Ändamålsenligt Kvarhållandet i minnet över 
en tid 
Frekvensen av användarfel 

Lätt att komma ihåg 
Få fel 

Tillfredställelse Självupplevd  tillfredställelse Subjektivt tilltalande 
 
Nielsens och Shneidermans definitioner tillsammans med ISO 9241-11 utgör en bra bas för vad 

som går att kvantitativt utvärdera. Tillfredställelse är dock ett begrepp som först kan verka svårt 

att göra kvantitativa undersökningar på men genom att låta användarna gradera graden av 

tillfredställelse kan man även här skaffa sig en uppfattning av ungefär var systemet ligger på 

tillfredställelseskalan.47  

 

                                                 
45 Gulliksen & Göransson (2002) 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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4 Ändamålsenlighet 
Ändamålsenlighet definieras som ”Noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår givna 

mål.”48 Detta kan till exempel innebära hur användaren minns hur webbplatsen används mellan gångerna, 

att användaren gör få fel samt hur väl användaren uppnår sina mål med användandet. 

 

4.1 Minnespsykologi 

En individ påverkas starkt av tidigare erfarenheter som är lagrade i minnet. Begrepp och 

kategorier lagras i en persons minne och påverkar hur han eller hon uppfattar verkligheten. Olika 

individer kan också uppfatta verkligheten olika. Ytterligare en aspekt som kan komplicera en 

situation är att människan själv inte har en rättvis bild av sina egna kunskaper och färdigheter. En 

person kan antingen överskatta eller underskatta sig själv i en viss situation.49  

4.1.1 Presentation av information 

Det finns åtskilliga sätt att presentera verkligheten. Man kan använda sig av olika sensoriska 

format; syn, hörsel och känsel, men också mer rumsliga och verbala som till exempel ljud.50  

Gränssnitt som använder sig av direktmanipulation har ofta ett stark visuellt inslag, medan 

gränssnitt som utnyttjar kommandon ofta använder sig av språket. Det har visat sig att människor 

ofta är bra på att minnas något de har sett, det vill säga i visuell form.51  

 

Det finns olika sätt att presentera information beroende på hur erfaren användaren är. För de som 

inte är så vana användare är bilder och ikoner ett bra sätt att förmedla information. Ett problem är 

dock att bilder och ikoner kan tolkas på flera olika sätt. Det är därför bra att kombinera bilder med 

text. Om bilder och ikoner används i ett gränssnitt är det viktigt att användaren förstår dem rätt.52  

 

                                                 
48 Gulliksen & Göransson (2002) 
49 Allwood (1998) 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



 - Teoretisk referensram - 

 -18- 

Utifrån föregående stycken kan man nu sätta upp vissa konkreta riktlinjer som utvecklaren bör 

följa för att till exempel en webbplats ska bli användarvänlig.  Några av dessa punkter är: 

  

• All information som krävs för att lösa en uppgift ska finnas synlig på skärmen.  

• Använd få bildväxlingar, men om detta är nödvändigt bör det finnas tydliga kopplingar 

mellan dem. Användaren upplever lättare att han eller hon har kontroll om man kan få en 

visuell översikt av helheten.53  

 

Minnet fungerar också så att det är lättare för en person att känna igen information än att komma 

ihåg den. Långtidsminnet använder sig av associationer för att lättare minnas information och 

därför kan man välja att presentera information som passar detta sätt att minnas, till exempel 

genom att ge användaren valbara alternativ istället för att han eller hon själv måste mata in ett ord 

som ska sökas. Det är också bra att använda både genvägar, menytexter och ikoner för en och 

samma funktion. Detta underlättar förståelsen för användaren.54  

 

4.2 Tala användarens språk 

En viktig del av användarcentrerad design är att använda samma språk som användarna är van 

vid. En viktig del av denna princip är undvika användningen av begrepp som de flesta inte 

använder sig av (till exempel kanske inte de flesta skulle använda sig av ordet Samverkan istället 

för samarbete). Ett undantag från denna princip är att om gruppen som ska använda systemet har 

en egen definition av ordet.55  

 

Användarspråket behöver inte begränsas till endast ord, utan kan även symboliseras med till 

exempel ikoner. I de fall där användarpopulationen har en egen användarterminologi är det att 

föredra att använda dessa. Även i generella grupper är det bättre att använda sig av ord med tydlig 

betydelse och inte begrepp som kan missuppfattas och tolkas på olika sätt.56  

 

En sätt för att få fram vilka ord som är bra att använda är att fråga användarna vilka ord de 

föredrar i gränssnittet. Tyvärr kan detta misslyckas eftersom sannolikheten att de säger samma ord 

är liten. Ett bättre alternativ är att låta användarna rösta om namn baserade på en kort lista av olika 

alternativ. Denna lista kan skapas utifrån förslag från utvecklare, användbarspecialister eller 

                                                 
53 Ottersten & Berndtsson (2002) 
54 Ibid. 
55 Englund & Guldbrand (1999) 
56 Ibid. 
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genom att fråga ett antal användare. Det är inte bara så att det vinnande ordet i en sådan 

omröstning är mer förklarande, de har också visat sig fungera bättre i användningstester. Resultat 

visar att ordet som vann möjliggör för användarna att förstå systemet bättre och öppnar 

möjligheter att använda systemet på annorlunda sätt.57  

 

4.3 Rubriksättning och metaforer 

Rubriker är en särskild del av en webbplats och dessa fungerar som intresseväckare och vägvisare. 

Sidtitlar måste vara informativa och fungera som bra sökkriterier eftersom de ofta används som 

länkar. 58 Underrubriker hjälper läsaren att orientera sig i texten vid skumläsning och underlättar 

läsningen och sökningen av information.59 

 

Vid utformning av texter finns det ett antal saker man bör tänka på:60 

 

1. Skriv kortfattat. 

2. Använd ett ledigt språk och försök att upprätta en personlig kontakt. 

3. Undvik svåra fackuttryck och onödigt byråkratiskt språk.  

 
Ett sätt att nå målet med en användarorienterad dialog är att arrangera sakerna på skärmen på ett 

sätt som är ändamålsenligt för de uppgifter som användaren ska utföra. Det kan vara svårt att 

komma fram till hur ett sådant arrangemang kan se ut och ett tydligt exempel är en världskarta där 

jorden är rund och kartan är platt. Tyvärr kan detta leda till många olika typer av fel och man 

behöver välja ett passande upplägg utifrån de uppgifter användaren ska utföra.61  

 

Att använda gränssnittsmetaforer är ett sätt att uppnå arrangemang på skärmen som refererar till 

saker i användarens omgivning, man kan till exempel använda sig av bilder i stället för att 

använda de traditionella textbaserade kommandona. Ett konkret exempel kan vara att använda sig 

av en bild av en papperskorg istället för att använda ordet delete vid radering.62  

 

Även om detta är en bra metafor för konceptet att ta bort en fil kan det uppstå problem, till 

exempel vad gäller datasäkerhet. De flesta system tar inte bort innehållet av filen från disken utan 

istället frilägger man endast diskutrymme och filen skulle egentligen fortfarande kunna läsas av 
                                                 
57 Nielsen (1993) 
58 Bille & Malmnäs (2003) 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Nielsen (1993) 
62 Ibid. 
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någon annan. I detta exempel ger alltså papperskorgen användaren en falsk säkerhet att allt 

innehåll är raderat eftersom de relaterar det till en papperskorg i verkligheten. Det är därför viktigt 

att vid användning av metaforer tänka på att inte använda sig av metaforer på ett sådant sätt att de 

kan få större betydelse för användaren än vad tanken var.63 

 

Om en användare vet att samma kommando och samma handling alltid kommer att ha samma 

effekt blir konsekvensen att användaren få större självförtroende vid användning av systemet. Han 

eller hon kommer att vara modigare i sitt utforskande av systemets funktioner eftersom denne 

redan har den kunskap som behövs för att använda sig av systemet. Samma information bör 

presenteras på samma plats på alla sidorna och de ska vara formaterade på samma sätt för att 

skapa ett igenkännande. Ett enkelt sätt för att uppnå detta är att använda sig av 

gränssnittsstandarder, som kommer att tas upp i avsnitt 6.2.  

 

4.4 Kundrelation via en webbplats 

Med en egen webbplats kan företag möjliggöra kontakt med tänkbara kunder dygnet runt. Tid och 

rum förlorar betydelse för kontakt med kunden i detta avseende. Vid en egen webbplats kan 

företaget erbjuda information om organisationen och sina produkter samt ge svar på frågor innan 

en kontakt etableras. Tänkbara frågor är till exempel; Vad är det för företag? Vad står de för? 

Vilka referenser har företaget? Hur kommer jag i kontakt med företaget? Principen bör vara att 

all information som de externa intressenterna kan tänkas efterfråga ska finnas tillgänglig på 

webbplatsen. För att nå prospekt räcker det inte med att bygga en webbplats, ”det räcker inte med 

att sätta upp en skylt i skogen och hoppas att någon ska se den”, det vill säga, man måste också 

marknadsföra den. Med sin webbplats ger företaget ett uttalande om sig själva vilket innebär att 

budskap på internet måste överensstämma med företagets image.64 

 

En webbplats är sällan till för att enbart informera utan ofta även, i olika utsträckning, att påverka 

användaren till handling. Det kan vara allt från att användaren lyfter telefonluren och ringer till 

upprättande av ett avtal.65 

 

Vi använder samma kriterier vid bedömning av en webbplats som när vi träffar en annan person. 

Precis som vi har lättare att tycka om attraktiva människor låter vi oss påverkas av attraktivt 

designade webbplatser. Om gränssnittet uppfattas som snyggt uppfattar vi också lättare 

                                                 
63 Nielsen (1993) 
64 Eriksson, Westring & Bång (1999)   
65 Bille & Malmnäs (2003) 
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webbplatsen som intelligentare, mer sympatisk och trovärdig.  Detta beror troligen på vad 

forskaren kallar glorialeffekten som innebär att vi tillskriver fysiskt attraktiva personer andra 

egenskaper som intelligens och ärlighet av bara farten.66  

 

Glorialeffekten tillämpas framför allt vid första mötet men i längden är ömsesidigt förtroende och 

delade kunskaper viktiga förutsättningar för innovations- och lärprocesserna mellan företagen i 

industriella distrikt. Nätverkände inom regionen underlättar introducerandet av ny teknologi eller 

utvecklingsprojekt eftersom ett företag inte uppfattas som ett hot av de andra företagen utan 

snarare som en möjlighet för regionen som helhet att försvara sin konkurrensposition. 

Tillsammans måste man skapa aktiviteter som utvecklar regionen för att stärka denna position. 

Brulin anser att det finns många olika verktyg för att stödja handlingsinriktade aktiviteter,67 och vi 

anser att en webbplats är likvärdig med de verktyg Brulin tar upp som exempel.   

 

Det är viktigt att synas i rätt sällskap; att ha rätt samarbetspartners. Att visa upp på webbplatsen 

vem man samarbetar med, om man fått utmärkelser eller för att skryta med kompetenta 

medarbetare är ett välfungerande knep. Att böja sig för auktoriteter är en stark drift hos människan 

och att skapa stämning av att vara en auktoritet gör webbplatsen trovärdigare och kommer precis 

som ett snyggt gränssnitt att hjälpa till att påverka användaren till handling.68  

 

Universitetet i Stanford har utformat följande riktlinjer för hur en trovärdig webbplats skapas:69 

• Gör det lätt att verifiera sanningshalten i det du hävdar på din webbplats.  

• Visa att det finns en organisation bakom webbplatsen genom att vara tydlig med adress, 

telefonnummer etc. 

• Understryk kunskapen och kompetensen i din organisation. 

• Visa att det finns ärliga människor bakom din webbplats genom att till exempel beskriva 

medarbetarna med text och bild.  

• Gör det enkelt att kontakta dig. 

• Designa webbplatsen så den ser professionell ut och passar ditt syfte.  

• Se till att webbplatsen är enkel att använda. 

• Uppdatera innehållet så det alltid är aktuellt. 

• Undvik alla former av misstag som drar ner helhetsbedömningen som till exempel stavfel. 

• Var försiktigt med att ha annonsörer på webbplatsen, det stör.  

                                                 
66 Bille & Malmnäs (2003) 
67 Brulin (2002) 
68 Bille & Malmnäs (2003) 
69 Ibid. 
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Påverkande interaktivitet är ett bra verktyg för att göra besökare lojala mot organisationen och 

genom att göra besökaren delaktig i webbplatsen skapar man regelbunden kontakt med 

användaren.70 Det finns många olika typer av påverkande interaktivitet. Man kan till exempel 

skapa diskussionsforum, skicka ut nyhetsbrev, tillhandahålla roliga sms-tjänster etc. Det finns 

inget universalknep för att göra användarna lojala men genom att erbjuda tjänster på 

webbplatsen får användaren en känsla av att man som organisation är trevlig och vill därför 

gärna ge något tillbaka; lojalitet.71  
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5 Effektivitet  
Effektivitet är till exempel tiden det tar att utföra en uppgift, hur effektiv webbplatsen är att använda samt 

tiden det tar att lära sig att använda denna.  

 

5.1 Hur människan integrerar med webbplatsen 

Att vi kan se beror på att hjärnan tar emot ett flöde av impulser som av hjärnan byggs upp till en 

tredimensionell bild som vi människor sedan tolkar. Synen tar in all information från en bild och 

hjärnan rensar sedan bort allt som bedöms som onödigt. För att undvika onödiga fördröjningar bör 

man som utvecklare av en webbplats ta bort all onödig information och element som inte tillför 

något. Man bör också utforma ikoner så de byggs upp av få och väsentliga detaljer. Poängen med 

att använda ikoner istället för länkar är att det snabba igenkännandet gör användandet mer 

effektivt.72 

 

När vi tittar på en bild försöker vi omedvetet hitta mönster och tolka bilden för att försöka finna 

en form. Saker som är placeras nära varandra uppfattas som en grupp även om de är olika. Om 

man inte placerar objekt i tydliga grupper grupperar vi objekten efter likhet. Gruppering är en 

mycket kraftfull teknik när det gäller att skapa sammanhang mellan fält, i till exempel formulär. 

Om man gör grupperingen på rätt sätt minskas den ansträngning som behövs för att tolka bilden. 

Det man ska tänka på när det gäller gruppering är följande: 

 

• Skapa tydliga grupper genom att till exempel använda ramar eller mellanrum.  

• Gruppera saker som hör ihop.  

• Om färgkodning används ska den användas konsekvent. 

 

Läsning på en bildskärm går att underlätta genom att ge ögat linjer som går att följa, ett exempel 

är att använda samma avstånd mellan samma typer av objekt eller att placera inmatnings- och 

upplysningsfält i rak vänsterkant.73 

 

Läsning på webben skiljer sig mycket från läsning på papper. Precis som på papper läser vi på 

skärmen genom att fixera på ett antal punkter. Men eftersom det är suddigare och färre 

bildpunkter på en skärm blir läsningen mer ansträngande än på papper. Vi läser ungefär 25% 

långsammare på skärmen, vilket innebär att det tar lika lång tid att läsa 75 ord på en skärm som 
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73 Ibid. 
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100 ord på papper. Man har även funnit att användare sällan vill ”scrolla” vid skärmläsning. Detta 

är något man måste ta hänsyn till när man utformar sina texter. På internet har du bara ett par 

sekunder på dig att fånga läsarens intresse så alla texter bör vara korta, koncisa och 

intresseväckande.74 Eftersom vi läser annorlunda på en bildskärm än på papper bör text utformas 

så att det passar för det. Normalt skumläser vi först för att skaffa oss en uppfattning om innehållet 

innan vi börjar läsa ett stycke noggrannare. För att underlätta skumläsningen bör man skapa 

tydliga och korta avsnitt, placera ord som ger rätt associationer i styckesrubrikerna och undvika 

långa meningar med bisatser. Även länkar bör namnges på ett sådant sätt att det ger rätt 

associationer och markeras tydligt för att underlätta skumläsningen av sidan.75  

 

Ljud, rörelse, storlek och form har starka signaleffekter. Blicken dras automatiskt till sådant som 

till exempel rör sig eller har stark färg. Grafik av sådan art används bäst för att förstärka budskap 

och dra uppmärksamheten till något samtidigt som det passar mindre bra på vanlig text eftersom 

det är mycket svårt för ögat att koncentrera sig på att läsa text med till exempel rörliga element.76 

 

5.2 Användaren ska inte behöva tänka  

När en användare tittar på en webbplats ska han eller hon känna att det är självklart vad sidan har 

för syfte och hur den ska används. Användaren ska inte behöva ställa sig själv frågor som till 

exempel ”Varför placerade de den bilden där?” eller ”Kan jag klicka där?”. Användaren ska 

istället tänka ”Ja ha, där navigerar man” eller ”Där är den utbildningen jag letade efter” och så 

vidare. Användaren ska inte behöva stanna upp och tänka i onödan. Webbplatser som inte kräver 

för mycket av användaren upplevs som ”obesvärliga”.77  

 
När en användare kommer till en ny webbplats ögnar han eller hon igenom sidan och skumläser 

texten efter ord eller fraser som verkar intressanta och klickar sen på den första länken som 

påminner om det han eller hon söker. Ett exempel är om man ska köpa en biljett så letar man efter 

ordet boka, köp och så vidare och stora delar av sidan får aldrig får någon uppmärksamhet. 

Anledningen till att användare arbetar på detta sätt är att de oftast har bråttom. Vi använder 

internet för att vi vill spara tid och har därför inte tid att läsa mer än det nödvändigaste. En annan 

anledning är att vi vet att vi inte behöver läsa all text på en webbplats. Vi letar efter de delar som 

är relevanta för oss genom att skumläsa en text vilket är ett vant beteende för oss då det är så vi 
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läser en vanlig tidning.78 När användare av en webbplats skumläser sidan väljer denne oftast inte 

det bästa alternativet, han eller hon väljer den första bästa länk som verkar stämma med det som 

han eller hon letar efter.79  

 

5.3 Skapa en bra design för skumläsning  

I stycke 4.3  beskrevs hur användare skumläser en webbplats efter ord som stämmer överens med 

vad han eller hon söker. Detta ställer krav på en webbplats uppbyggnad och det finns fem olika 

punkter att tänka på för att få användaren att ”se” så mycket som möjligt av webbplatsen:80 

 

• Skapa en tydlig visuell hierarki på varje sida 

• Ta fördel av standarder 

• Dela upp sidan i klara definierade områden 

• Göra det självklart för användaren var man kan ”klicka” på sidan 

• Minimera störning 

5.3.1 Skapa en tydlig visuell hierarki  

Att skapa en tydlig hierarki innebär att designen på sidan tydligt ska visa relationen mellan 

objekten på sidan, vilka som är relaterade och vilka som är delar av andra saker på sidan. Sidor 

som har en klar hierarki har vissa egenskaper, ju viktigare någonting är, desto mer framträdande 

är det. Till exempel ska de viktigaste rubrikerna vara mer utmärkande till exempel fetare stil, 

starkt färgade, placerade högre upp på sidan etc.81  
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81 Ibid. 
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Relationerna mellan objekt kan också tydliggöras genom att gruppera dem under en rubrik, sätta 

dem tillsammans inom ett område etc.82 Bilden till nedan är ett exempel på detta. (se figur  1)  

 

 

Figur 1 Exempel på hierarki och gruppering av rubriker (omarbetad bild)83 

 
En bra visuell hierarki hjälper oss genom att prioritera innehållet på ett sådant sätt att vi kan ta till 

oss det direkt.84  

5.3.2 Dra fördel av standarder 

Vi har tidigt lärt oss hur en tidnings layout är uppbyggd, och på så sätt har vi lärt oss hur man 

skumläser en sida och detta är ett exempel på fördelen med att använda sig av standarder.85  

5.3.3 Dela upp sidan i klara definierade områden 

Det är viktigt att dela upp en webbplats i klara områden så användaren snabbt kan bestämma vilka 

områden av sidan han eller hon ska fokusera på och vilka som kan ignoreras. Studier visar att en 

användare snabbt bestämmer sig vilken del av sidan som troligen innehåller användbar 

information och när det beslutet är taget tittar användaren nästan aldrig på de andra delarna av 

sidan.86  

5.3.4 Göra det självklart var man kan ”klicka”  

De flesta gånger en användare är inne på en webbplats innebär det att han eller hon måste ”klicka” 

på något och därför är det viktigt att det är klart för användaren vad som är länkar. Länkarna 

måste skilja sig från den övriga texten, till exempel genom en annan färg.87  
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Ett annat tydligt exempel där en liten detalj kan vara förvirrande är följande: (se figur 2) 

 
Figur 2 Exempel på betydelsen av länkars utformning88 

 
Bilden uppe till höger illustrerar en sökmotor där användaren skriver in sitt sökord i rutan och 

sedan ”klickar” på texten för att utföra sökningen. Här finns två saker som kan förvirra, dels att 

knappen som ska utföra sökningen inte ser ut som en knapp, man ska ”klicka” direkt på texten. 

Dels är pilen, som ska indikera att användaren ska ”klicka” just där, riktad från texten som om den 

pekade på något annat. Genom att vända pilen så att den pekar mot den text användaren ska 

”klicka” på har man gjort situationen mycket tydligare för användaren.89  

5.3.5 Minimera störning 

Det finns i huvudsak två typer av visuell störning, reklam och bakgrundsstörning. Ett exempel på 

bakgrundsstörning är en meny där det finns skarpa linjer mellan raderna, vilket gör att det är svårt 

att få en överblick av menyn. Om man istället gör linjerna mindre markanta är det lättare för 

användaren att få en överblick av innehållet. Användare har olika toleransnivå vad det gäller 

störning, vissa har inga problem med reklam och brakgrundsstörningar, men många har de och 

därför ska man vara försiktig med att använda sig av detta.90 För exempel se figur 3. 

 

 

Figur 3 Störning respektive icke störning (omarbetad bild)91 

 

                                                 
88 Krug (2002)  
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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5.4 Strukturera din webbplats på ett bra sätt 

En webbsidas struktur är avgörande för om användaren vill fortsätta att ”klicka” vidare på sidan. 

Det man framförallt bör tänka på är att sidan ska vara enkel. En bra riktlinje är att man inte ska 

försöka få med allt på första sidan, förstasidan ska skapa en lugn helhetsbild som underlättar för 

användaren att ta den till sig. Det är bättre att avstå från viss information på första sidan för att 

skapa en bra överblick. Nästa krav är att strukturen ska vara lätt att förstå, användaren ska förstå 

tanken bakom strukturen och grupperingarna. Ett tredje krav är att strukturen ska kommunicera 

rätt budskap. Användaren ska tydligt se vilka avdelningar som finns och vad som skiljer dem åt. 

Det är också viktigt att underlätta för besökaren att orientera sig. Det måste finnas ett fokus på 

förstasidan, till exempel en bild som har ett bra samband med innehållet på webbplatsen.92  

5.4.1 Olika modeller för struktur  

När en webbdesigner skapar en webbplats kan han eller hon utgå från tre olika modeller för första 

sidan. På en första sida som är skapad efter Vinkelhaksmodellen utgår fokus från övre vänstra 

hörnet och med en lista till vänster och verktyg i en topplist. Den andra modellen är 

Centrummodellen som utgår från sidans mitt där ett element fångar fokus. Bilder, spalter, 

navigering etc. grupperas runt centrum. Den sista modellen är Magasinsmodellen som innehåller 

mycket varierande information som grupperas i spalter. Denna modell liknar mycket första sidan 

på en dagstidning.93  

 

 

Figur 4 Exempel på en webbplats grundstruktur (omarbetad bild)94 

 

Det finns en grundstruktur som en förstasida ofta följer. Det är en struktur med tre spalter med en 

hierarki som ger en bra överblick. Mittenspalten är oftast bredast och innehåller viktigast 

information. Här står den information som webbplatsen vill förmedla, till exempel nyheter. 
                                                 
92 Lundhem (2002) 
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Vänsterspalten är näst viktigast, här finns orienteringen på sidan. Vad högerspalten används till är 

mer fritt.95 För exempel se figur 4.  

 

Högst upp på sidan finns det ett sidhuvud som är en rubrik som visar vilken webbplats besökaren 

har kommit till och vanligtvis även en logotyp längst upp till vänster.96  

5.4.2 Generella komponenter  

Det finns vissa generella komponenter som man bör tänka på när man utvecklar en webbplats. På 

första sidan ska de finnas tydlig information om vem webbplatsen representerar och vilken avsikt 

verksamheten har. Syftet med webbplatsen och kontaktinformation ska även framgå. Det ska även 

finnas länkar till webbplatsens avdelningar. Förstasidan kan även presentera aktuella händelser 

och eventuellt sökfunktioner. Mer generellt för hela webbplatsen är att det ska finnas 

kontaktinformation på alla sidor, uppgifter om sidansvarig samt när sidan senast uppdaterades 

mm.97  

5.4.3 Övergripande struktur på webbplatsen 

En användare får direkt en känsla av hur webbplatsen fungerar och det är därför viktigt att ha en 

tydlig och logisk struktur så att det underlättar navigeringen mellan sidorna. Det är också viktigt 

att strukturera webbplatsen efter användarens perspektiv istället för webbdesignerns. Tänk efter 

vilka funktioner och sidor som är viktigast och hur de hör ihop utifrån vem användaren är.  

 

Det finns olika sätt att disponera gränssnitt; hierarkiskt, tematiskt, kronologiskt samt associativ 

disposition. Den hierarkiska dispositionen passar för de flesta syften och är den som passar bäst 

för webbtekniken. En hierarkisk disposition bör inte bli djupare än tre till fyra nivåer; en bra 

riktlinje är att den information som användaren söker inte ska finnas längre bort än tre ”klick” från 

första sidan.98  De övriga dispositionssätten har tydliga brister vid användning på webben och tas 

därför inte upp här. 
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5.5 Navigation  

Ett av de största problemen för användare av en stor webbplats är att navigera på sidan. Mer än 

83% av användarna är benägna att lämna en webbplats om de upplever att det måste ”klicka runt” 

för mycket för att hitta vad de söker.99 Den vanligaste navigationsdesignen är att lista alla 

toppnivåerna på en webbplats i ett smalt fält ut med vänsterkanten. Fördelarna med detta är att 

användaren hela tiden ser innehållet på webbplatsen.  Det finns egentligen två typer av vanliga 

menyer; en där man drar nytta av sidans djup och en där sidans bredd utnyttjas. När sidans djup 

utnyttjas kan alla nivåerna visas samtidigt likt utforskaren i Windows. Fördelen med detta är att 

användaren får en tydlig överblick över var i webbplatsens struktur man befinner sig. Denna typ 

av modell gör att användaren lätt kan hoppa till en annan nivå, något som inte går att göra i en 

meny där sidans bredd utnyttjas. När sidans bredd tas till vara visas alla huvudrubriker på första 

sidan som i figur 5, menyn till höger. När användaren ”klickar” på en rubrik får den nya sidan en 

egen meny. För att komma till en annan av förstasidans rubriker måste användaren återgå till 

startsidan.100  

 

Figur 5 Meny med djup och meny med bredd.101 

                                                 
99 Berns (2004) 
100 Nielsen (2001) 
101 http://www.svd.se/naringsliv (2004-11-14) & http://www.liu.se/ (2004-11-14) 
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Det finns olika riktlinjer som syftar till att skapa en god navigering och dessa är enligt Preece 

följande:102 

 

• Undvik att ha sidor som inte är sammankopplade med startsidan eftersom det leder 
användaren till återvändsgränder.  

 
• Undvik att sidorna är fyllda med stora onödiga tomma områden som tvingar användaren 

att scrolla. 
 

• Erbjud navigationssupport till exempel genom en bra sidkarta som alltid är tillgänglig. 
 

• Undvik trånga djupa hierarkiska menyer som tvingar användaren att tränga djupt in i 
menystrukturen. 

 
• Använd gärna standardiserade länkfärger. 

 
• Erbjud ett konsekvent utseende för navigationen och informationen, placera till exempel 

alltid menyn på samma ställe.  
 

                                                 
102 Preece (2002) 
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6 Tillfredställelse  
Tillfredställelse definieras som ”Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en 

produkt” .103 Detta innebär hur användaren själv upplever webbplatsen vid användande. 

 

När ett gränssnitts utseende är otillfredsställande kan användaren bli frustrerad. Utseendet på 

gränssnittet kan påverka användbarheten. Användaren kan bli irriterad av sidor som är 

överbelamrade med text och grafik som gör det svårt att hitta den information man söker. Det kan 

också vara irriterande med blinkande animationer och ett överdrivet användande av ljudeffekter. 

Det kan också irritera användaren om gränssnittets funktioner är överrepresenterade av stora 

samlingar ikoner och rullgardinsmenyer. För att undvika frustration bör gränssnittet vara enkelt, 

tyst och elegant och även följa goda användardesignprinciper.104 

 

6.1 Färgsättning av gränssnittet 

Det finns olika anledningar till att använda färger när man skapar en webbplats. Färg kan bland 

annat hjälpa till att attrahera, strukturera och pedagogisera. Färger attraherar genom att skapa 

känslor hos dem som besöker webbplatsen. Färgerna drar till sig blickar och kan fungera som en 

kontrast till resten av sidan. Färgerna kan också förstärka en stämning i en bild, till exempel ger 

lätta glada färger ett välkomnande intryck, som rött och gult. Färger kan hjälpa till att strukturera 

en webbplats genom att tydliggöra olika avsnitt i till exempel linjer och bakgrund. När det gäller 

att pedagogisera är det främst vid webbplatser som riktar sig till barn där färger kan hjälpa till att 

urskilja till exempel vokaler från konsonanter.105  

 

De färger som finns på en webbplats förstärker webbplatsens budskap och det är därför mycket 

viktigt att noga överväga vilka färger som ska användas. En annan viktig princip är att använda ett 

begränsat antal färger. Dessa kan till exempel överensstämma med företagets logotyp.106  

 

                                                 
103 Gulliksen & Göransson (2002) 
104 Preece (2002) 
105 Bergström & Jutelius (2003) 
106 Lundhem (2002) 
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6.1.1 Att använda färger  

Det finns vissa saker man bör tänka på när man använder färger. Man ska till exempel försöka 

undvika att placera komplementfärger bredvid varandra, till exempel rött och grönt, då 

kontrasterna blir allt för skarpa, dessa färger kan också vara svåra att urskilja för färgblinda. 

Färger kan även fungera som ett stöd vid navigering. Färgerna kan används som en symbol för en 

viss avdelning eller för ett visst tema.107 

 

6.2 Gränssnittsstandarder 

Att använda konsekvent design leder vanligtvis till att användaren kan ta med sig sina färdigheter 

från ett system till ett annat. Genom att göra på detta sätt leder gränssnittsstandarder till lätt 

inlärning och ett lätt användande. Konsekvent design förbättrar användarens produktivitet 

eftersom användaren kan förutsäga vad systemet kan göra i en viss situation och förlita sig på ett 

antal givna regler för hur systemet fungerar. Mindre antal fel och kortare inlärningstid medför 

förbättrar tillfredställelse hos användaren och mindre frustration vid användning av systemet.108  

 

För att använda ett standardiserat gränssnitt som ett sätt för att öka användbarheten måste två krav 

uppnås; standarden måste vara ett användbart gränssnitt och det måste vara möjligt att realiseras 

av utvecklaren.109  

 

6.3 Att använda bilder 

Som webbdesigner ska man alltid sträva efter enkla bilder som ska placeras i sammanhang som 

underlättar tolkning av bilden i fråga. Man ska undvika att lägga in en bild endast i syfte att lätta 

upp en sida med mycket text eftersom det är slöseri med tanke på vad en bild kan göra i rätt 

sammanhang.110 

 

Bilder kan ha olika funktioner; de kan komplettera och illustrera text, ge dokumentation, hjälpa 

användare att navigera etc. När man väljer en bild bör man ställa sig två frågor: Vad är målet och 

hur kan bilder hjälpa till att uppnå detta?111 

 

                                                 
107 Englund & Guldbrand (1999) 
108 Nielsen (1993) 
109 Ibid. 
110 Bergström & Jutelius (2003) 
111 Ibid. 
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Bilder kan delas in i tre kategorier. Faktabilder används i information och utbildningssyfte och 

passar bra för webbplatser. Prosabilder är tydligt berättande men texten har fortfarande 

huvudrollen och den kan effektivt ge liv och verklighetskänsla åt en webbsida. Poesibilder är 

extremt personliga. De kan användas som introduktionsbilder eller som startbilder i en stor 

struktur och kan därför både locka besökare och orientera dem rätt. 112 

                                                 
112 Bergström & Jutelius (2003) 
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Del III - Empiri 
 

 

 
Empiridelen av uppsatsen behandlar de empiriska studierna som ligger till grund för 
analysdelen. Delarna består av en redogörelse för webbplatsens utseende och innehåll samt 
en sammanställning av intervjuer och användningstest. Intervjuerna och användningstesterna 
genomfördes med sex olika personer på sex olika företag och förvaltningar. Förutom dessa 
undersökningar har vi haft samtal med Åsa Allard på Samverkanskansliet angående 
universitetets roll i samarbetet och deras tankar runt webbplatsen. 
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7 Samverkansparter 
I en samverkan finns olika parter som har olika mål och intressen med samarbetet. I detta fall samverkar 

Örebro universitet med flera olika parter. Detta samarbete ser ut på olika sätt och kan vara allt från 

företags medverkan på arbetsmarknadsdagar till forskningsprojekt.  

 

7.1 Verksamhetsberättelse – Samverkanskansliet 

Örebro universitet var från början en filial till Uppsala universitet, men blev senare en egen 

högskola och under 90-talet blev högskolan universitet. Idag har Örebro universitet drygt 14.500 

studenter och 1.300 anställda. De erbjuder åtta utbildningsprogram och 800 fristående kurser inom 

ett femtiotal ämnen. De bedriver forskning inom fem profilområden och några av deras 

spetsforskningsområden är automatiseringsteknik, robotik, demokratiforskning, miljöforskning 

och handikappvetenskap.113 

 

Universitet har alltid samarbetat med näringslivet, offentliga sektorn och olika samhällsorgan, 

men under senare år har kravet på samverkan ökat och 1997 kom ett krav från regeringen att 

universitet förutom att erbjuda utbildning till studenter och bedriva forskning även måste bedriva 

samarbete med det omgivande samhället.114 Örebro universitet har mött dessa krav på flera sätt, 

bland annat genom att inrätta ett särskilt Samverkanskansli med uppgift att på olika sätt stödja 

samverkansuppgiften. 

7.1.1 Samverkansuppdraget 

Högskolan får allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Sedan 1997 har därför 

högskolan ett uppdrag från regeringen att samverka mer direkt med samhället. Enligt 

regeringens förslag ingick det i den nya uppgiften, tredje uppgiften, att sprida 

forskningsinformation och att samverka med det omgivande samhället för att utveckla 

högskolans utbildning och forskning. Högskolan skulle också vara till direkt nytta för 

allmänheten. I uppgiften ingick dessutom att främja rekryteringen av nya grupper till 

högskolan och att stimulera intresset för högskolestudier i det egna området.115  

 

 

                                                 
113 Örebro universitet http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____3750.aspx (2004-05-02) 
114 Carlsund (2001) 
115 Frick & Seege (1999) 
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7.1.1.1 Syftet med den tredje uppgiften 

Det nya uppdragets syfte innebär att högskolan inte enbart ska förmedla kunskap till omvärlden. I 

stället ska högskolan även ha en ömsesidig kontakt med samhället och på så sätt:116 

 

1. bidra till ekonomisk och social utveckling. 

2. sprida humanistiska samhällsideal och ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap.  

3. bidra till ökad demokrati.  

 

Tillägget om samverkan i högskolelagen kan ses som en uppmaning till en interaktiv samverkan, 

att ömsesidigt påverka och en ny form av kunskapsbildning; att bilda kunskap genom med externa 

intressenter.117 Högskolan bör sträva efter en fördjupad dialog med näringslivet, bygga ut sin 

fortbildning och vidareutbildning utifrån näringslivets behov.118  

 

Vikten av ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan högskolan och omvärlden betonas alltmer. Kravet 

på ömsesidiga relationer med omvärlden innebär att högskolan inte längre ska ses enbart som en 

kunskapsförmedlarpart till sin omgivning. Långa tidsperspektiv liksom forskarnas 

personkontakter och nätverk framstår som centrala för att utveckla samverkansuppdraget.119   

 

Kravet på en ökad samverkan med det omgivande samhället kan beskrivas på olika sätt. Från en 

utgångspunkt kan lagändring beskrivas som enbart nyansering av sedan länge etablerade 

tankegångar i högskolepolitiken. I ett sådant perspektiv medför förändringen inte några 

dramatiska omställningar. Från en annan utgångspunkt kan uppgiften beskrivas som en ny 

extrauppgift i högskolan.120 

 

I ett regeringsbrev från 1999 specificeras samverkansuppdragets syfte och kravet på ömsesidighet 

lyfts fram ytterligare: 

 

"Lärosätena ska dra nytta av erfarenheter och problem hos omgivningen inom såväl undervisning 

som forskning. Lärosätena ska också underlätta för omgivande samhället att få tillgång till 

relevant information om forskningsresultat".121 

                                                 
116 Carlsund (2001) 
117 Talerud (2000)  
118 Ibid.  
119 Carlsund (2001)  
120 Frick & Seege (1999) 
121 Carlsund (2001) 
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7.2 Universitets externa intressenter 

Universitetet samarbetar med många olika externa intressenter; främst i Örebro län. Nedan följer en 

beskrivning av de sex företag och förvaltningar som vi har träffat och deras relation med universitetet. En 

redogörelse av våra intervjuer och tester kommer senare i detta kapitel.  

 

7.2.1 Arbesko 

Arbesko är ett företag som tillverkar arbetsskor och deras mål är att utveckla professionella skor 

till professionella användare. Arbeskos huvudkontor ligger i Örebro och produktionen ligger i 

Kumla och Strömstad. Totalt antal anställda 2003 var 210 personer och omsättningen var ca 209 

miljoner kronor.122  

 

Vi har intervjuat Peter Svensson som är affärschef och ansvarig för affärsverksamheten. Han 

arbetar bland annat med export för att finna nya marknader. Företaget exporterar idag ca 25% av 

sin produktion.123  

 

Arbesko har tidigare varit i kontakt med universitetet via PM-grupper som till exempel har 

handlat om produktionsplaneringsprocesser. De har också deltagit i gästföreläsningar.124 Arbeskos 

syfte med sitt samarbete med universitetet är att ta vara på den kunskap som finns inom 

universitetet och kompetensutveckla sig själva. De anser att de får mycket tillbaka från 

universitetet i form av kunskap.125  

7.2.2 Sydkraft 

Sydkraft är ett dotterbolag i Europas största privata energikoncern, E.ON, och har cirka 6.000 

medarbetare och cirka 20 miljarder kronor i omsättning. De arbetar med el, naturgas, gasol, 

värme, kyla, vatten och avlopp, energi- och materialåtervinning ur avfall, energihandel och 

kommunikationslösningar.126  

 

                                                 
122 Arbesko http://www.arbesko.se/  (2004-05-11) 
123 Intervju Peter Svensson (2004 -05-05) 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Sydkraft http://www.sydkraft.se/default1.asp (2004-05-11)   
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Vi har träffat Maria Blomqvist som arbetar som informatör och som ansvarar för studiebesök, 

webb, information, PR och förändringsarbete inom organisationen. Hon har tidigare varit i 

kontakt med Örebro universitet via deras arbetsmarknadsmässa. Deras syfte med ett samarbete är 

att rekrytera framtida arbetskraft.127  

7.2.3 SCB 

SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig 

statistik och har även till uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell 

statistik. SCB har idag 1.420 anställda, varav 700 i Örebro.128 Deras omsättning uppgår till 873 

miljoner kronor, varav 419 miljoner kronor i anslag.129 Deras verksamhetsidé är att förädla data 

till statistisk information. I samverkan med andra utvecklar de gemensamma statistiksystem, både 

nationellt och internationellt.130 

 

Vi träffade Rolf Paulsson på SCB som bland annat arbetar med personalfrågor och statistik. Han 

har tidigare varit i kontakt med universitetet via arbetsmarknadsdagar, uppdragsutbildningar och 

rekrytering. SCB:s syfte med ett samarbete med Örebro universitet är rekrytering av studenter och 

att knyta forskare till SCB.131 

7.2.4 Svenskt näringsliv 

Svenskt näringsliv har som långsiktigt mål att Sverige ska återta sin position som ett av världens 

ledande välståndssamhällen. De arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet för att 

förbättra deras villkor att växa.132  
 

Inom Föreningen Svenskt Näringsliv arbetar cirka 220 personer. Av dessa arbetar närmare 140 på 

huvudkontoret i Stockholm. Övriga medarbetare finns lokaliserade på regionkontor dels i Bryssel, 

dels i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Omsättningen 2002 var ca 1,7 miljarder 

kronor.133  
 

Vi har träffat Anneli Sirsjö som är biträdande regionchef och som bland annat jobbar med 

utbildningssystemet. Svenskt näringsliv har tidigare haft kontakt med Samverkanskansliet och 

                                                 
127 Intervju med Maria Blomqvist  (2004-05-05) 
128 Intervju med Rolf Paulsson (2004-05-04) 
129 SCB:1 http://www.scb.se/templates/Listning1____44031.asp (2004-05-13) 
130 SCB:2 http://www.scb.se/Grupp/Omscb/_Dokument/Arsredovisning2003.pdf (2004-05-11) 
131 Intervju med Rolf Paulsson (2004-05-04) 
132 Svenskt näringsliv 
http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/om_svenskt_naringsliv/arsredovisning_2003.pdf  (2004-05-13)   
133  Ibid. 
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bland annat ordnat seminarium. De samverkar med universitetet eftersom de är måna om sina 

kunder och ser universitetet som en resurs.134 

7.2.5 Nerikes allehanda 

Nerikes allehanda gör dagstidningar som läses av 164.000 människor varje dag och som når 82 % 

av hushållen i Örebro. Deras mål är att vara ledande bland de lokala medierna och har som syfte 

att med trovärdighet och lönsamhet bearbeta och distribuera nyheter så att de av individer, företag 

och organisationer uppfattas som det bästa medievalet. Nerikes allehanda har 273 anställda och 

totala intäkter är ca 3,4 miljarder kronor.135 
 

Vi har intervjuat Magnus Johansson som är personalman på Nerikes allehanda. Företaget har varit 

med på campusmässan men har även medverkat i mentorsprogram. De tycker att ett samarbete 

med universitet är deras ansvar mot studenterna som ska komma ut i arbetslivet, men de är även 

intresserade av det senaste från den akademiska världen.136 

7.2.6 Länsstyrelsen 

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en 

statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans med 

tillsynsansvar.137 

 

Örebro län som sedan århundraden har präglats av bergshantering, skogsbruk och lantbruk, står 

idag inför en stor strukturomvandling. Länsstyrelsen har en viktig roll i detta arbete med 

huvuduppgift att medverka till att skapa nya varaktiga jobb, utveckla det lokala näringslivet och 

arbeta för uthållig tillväxt.138 

 

Vi har intervjuat Sven – Owe Eriksson som arbetar med regional utveckling. Han förvaltar och 

administrerar EU-fonder och har även en del i regionala utvecklingsprojekt.139 

 

                                                 
134 Intervju med Annelie Sirsjö (2004-05-05) 
135 Nerikes allehanda http://www.nerikes.se/  (2004-05-19) 
136 Intervju med Magnus Johansson (2004-05-05) 
137 Länsstyrelsen http://www.t.lst.se/VISInformWebsite/asp/fraExIndex.asp 
138 Ibid. 
139 Intervju med Sven-Owe Eriksson (2004-05-04) 
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8 Samverkanskansliets webbplats 
Nedan följer en beskrivning av Samverkanskansliets webbplats. Först kommer en generell beskrivning av 

webbplatsen och sedan en mer detaljerad beskrivning av de sidor som vi utgått från vid våra 

användningstester. 

 

Samverkanskansliets webbplats är en del av Örebro universitets webbplats med en direkt ingång 

från dess startsida (www.oru.se). Webbplatsen går att nå direkt från en länk, benämnd Samverkan, 

mitt på denna sida men även från navigeringsmenyn till vänster. Länken mitt på sidan är ett val av 

fyra alternativ där de andra är Vårt universitet, Utbildning och Forskning. (Se figur 6) 

 

Figur 6 Örebro universitets webbplats startsida.140 

 
 

                                                 
140 E-brev från Allard (2004-05-15) 
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8.1 Webbplatsens meny och länkar 

Huvudmenyn är placerad längst ut till vänster och är alltid synlig oavsett vilken del av 

webbplatsen användaren är inne på. Strukturen påminner om Microsofts Utforskaren med en 

trädstruktur. Den är ljusblå på en vit bakgrund och när man som användare besöker en viss sida 

blir dennes överrubrik svart och den specifika rubriken man har valt markeras på samma sätt. 

Rubriker som inte har några underkategorier betecknas med en pil framför länken och rubriker 

med flera underkategorier markeras med två pilar framför länken, se fig. 7. Dessa beteckningar 

används dock inte konsekvent på alla länkar på webbplatsen. Alla länkar är dock understrukna 

med ett svart streck.  

 

 

Figur 7 Samverkans meny.141 

 
 

                                                 
141 E-brev från Allard (2004-05-15) 
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8.2 Färgsättning och teckensnitt 

Webbplatsen går i ljusblått, vitt och svart där bakgrunden är vit. Länkarna i menyn är i markerat 

tillstånd svarta och annars ljusblå. Brödtext och rubriker är genomgående i svart. Teckensnittet 

man har valt att använda är Arial och det används på all form av text på sidan. Storleken på 

brödtext är 8 punkter och rubrikernas storlek varierar stort. För att se ett exempel se figur 8. 

 

Figur 8 Exempel på teckensnitt och färgsättning av länkar.142 

 

8.3 Bilder 

Det finns få bilder på webbplatsen. På samverkanskansliets startsida finns en bild som består av 

fyra små bilder. Denna sammansättning av bilder föreställer rektorn på Örebro universitet 

tillsammans med statsministern Göran Persson, nålar med Örebro universitets logotyp, en grupp 

studenter och Örebro stad. Denna bild ska enligt våra observationer fungera som en 

intresseväckare. Bilden har ingen klar koppling med Samverkanskansliet och texten på sidan. (se 

figur 9). 

 

 

 

Figur 9 Bild från samverkans startsida.143 

                                                 
142 ÖU: http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____13022.aspx (2004-05-19) 
143 ÖU: http://www.oru.se/templates/oruExtIntroPageLevel2____2241.aspx (2004-05-19) 



- Empiri - 

 -44- 

 

Resterande bilder är mestadels fotografier av personer som medverkat i intervjuer. Det finns även 

fotografier från tidigare års Campusmässa som är en arbetsmarknadsdag som Samverkanskansliet 

anordnar. 

 

8.4 Startsidans utseende 

På startsidan finner man en kort presentation av webbplatsen. Här finns också länkar till aktuella 

händelser samt en bild. För exempel se figur 10. 

 

 

Figur 10 Samverkanskansliets startsida.144 

 

 

                                                 
144 http://www.oru.se/templates/oruExtIntroPageLevel2.aspx?id=2241 (2004-05-13) 
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8.5 Utbildningssamverkans utseende 

Sidan består av en tre rader lång introduktion till vad som går att hitta under rubriken. Det finns 

också en uppmaning att navigera sig vidare via menyn. För exempel se figur 11.  

 

 

Figur 11 Utbildningssamverkans gränssnitt.145 

 
 

                                                 
145 E-brev från Allard (2004-05-15) 
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8.5.1 Arbetsmarknadsmässa 

Överst på sidan finna en text som tackar dem som deltog i årets arbetsmarknadsdag. Här finns 

också en länk till en lista över vilka som medverkade på förra arbetsmarknadsmässan. Längst ut 

till höger är en kort text om nästa års arbetsmarknadsmässa och namnet på en kontaktperson. 

Rubriken på sidan för arbetsmarknadsmässan överensstämmer inte med namnet på länken i meny. 

Se figur 12.    

 

 

Figur 12 Arbetsmarknadsmässans sida.146 

 

 

                                                 
146 E-brev från Allard (2004-05-15) 
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8.6 Uppdragsutbildningssidans utseende 

Sidan består av en text om uppdragsutbildning, samt ett par exempel mitt på sidan på utbildningar 

som ges vid Örebro universitet och en förklaring om huruvida utbildningarna ger högskolepoäng. 

Här finns också en länk till kontaktpersoner för uppdragsutbildningarna som går till en lista över 

telefonnummer till de olika institutionerna på universitet. För exempel se figur 13.  

 

 

Figur 13 Uppdragsutbildnings sidan.147 

 

 
 
 

                                                 
147 E-brev från Allard (2004-05-15) 
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9 Användningstester 
Nedan följer en sammanställning av de användningstester vi har genomfört med våra intervjupersoner. 

Användningstesterna bygger på tre uppgifter som intervjupersonerna har fått genomföra och som berör tre 

olika delar av webbplatsen. När intervjupersonerna hade genomfört en uppgift fick de gradera fem 

påståenden som rörde uppgiften och den sida som uppgiften berörde. De fick gradera påståendena enligt 

en femgradig skala, från instämmer helt till instämmer inte alls. Sedan besvarades frågor av mer allmän 

karaktär som rörde den sida som uppgiften handlat om. Vi har även gjort egna iakttagelser på hur 

intervjupersonerna genomfört uppgiften.   

 

De fullständiga frågorna vi ställde i samband med användningstesterna finns att läsa i bilaga 1.  

 

9.1 Användningstest 1 – Samverkanskansliets startsida 

Intervjupersonen fick följande uppgift:  

”Du är intresserad av att veta om universitetet har något samarbete med näringslivet och går 

in på deras webbplats. Du läser om nyheter om nuvarande samarbeten och bestämmer dig för 

att kontakta någon ansvarig för att få reda på mer.”  

 

För att se bild på startsidan se figur 6. 

 
Resultat: 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av graderingen av de påståenden som vi ställde i 

samband med användningstest 1 som rör Samverkanskansliets startsida.   
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Diagram 1Sammanställt resultat av påståenden om startsidan. 

Startsida

0

1

2

3

4

5

Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 Påstående 5

Varje stapel vid respektive påstående representerar en intervjuperson

 
 
Påstående 1 – Ditt första intryck av sidan var bra: Här var svaren spridda. En av 

intervjupersonerna tyckte att sidan var väldigt tråkig och att man inte hittade tillräckligt 

snabbt vad man kunde göra, det vill säga vilka typer av samarbeten det fanns. Samma 

intervjuperson samt en annan av intervjupersonerna saknade också Samverkanskansliets mål, 

syfte och visioner samt vad som krävs av företaget vid ett samarbete. Två intervjupersoner 

upplevde sidan som rörig, det finns inget som visar vad som fanns på sidan och vart man kan 

hitta det. Texten överensstämmer inte heller med menyn så man visste inte vart man skulle 

läsa vidare om man ville veta mer om det som stod på Samverkanskansliets startsida enligt 

somliga intervjupersoner.  

 

Påstående 2 – Du hittade vad du förväntade dig att finna under fliknamnet: På detta påstående 

var det en av intervjupersonerna som instämde helt i att han eller hon hittade det som 

förväntades finns under fliken, tre personer ansåg att det nästintill kunde instämma helt 

(gradering 4). Två av intervjupersonerna gav betyget 2, det vill säga under mittenbetyget (3).  

 

Påstående 3 – Det fanns tillräckligt med information utifrån dina förväntningar: Detta 

påstående fick liknade resultat som förgående påstående, men här kan ingen av 

intervjupersonerna instämma helt i att det hittade tillräckligt information, men ingen av 

intervjupersonerna kan heller säga att det inte instämmer alls. Alla utom en intervjuperson 
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tyckte att det fanns tillräckligt med information medan en ansåg att det fanns för lite. Två 

ansåg att det borde ha varit bättre beskrivet vad målet och syftet med samverkan är. Här borde 

också en tydlig beskrivning av tredje uppgiften finnas. Ett önskemål från en intervjuperson 

var att det borde finnas mer information om vad man kan göra tillsammans med 

Samverkanskansliets, exempel på det som står i menyn till vänster på sidan (se figur 7). Det 

borde finnas mer information om vad Samverkanskansliet kan göra för företaget och vad de 

kan göra tillsammans.  

 

Påstående 4 – Det var lätt att hitta någon att kontakta: Svaren på detta påstående gav relativt 

enhetliga svar. Alla var överens om att det fanns många att kontakta, men hälften tyckte att 

det var svårt att veta specifikt vem man skulle kontakta på listan. Det upplevdes svårt att 

förstå vad de olika personerna gör. Det framgår inte vem som tar hand om näringslivet och 

det vore bra om det fanns en rubrik som utmärkte detta.  

 

Påstående 5 – Textens svårighetsgrad var lämplig: Här var svaren enhetliga. Alla var överens 

om att texten höll en lagom svårighetsgrad. Det kunde möjligtvis vara lite mer ”glöd” i texten 

ansåg en av intervjupersonerna.  

 

Samtliga intervjupersoner ansåg att uppgiften var lätt att utföra. Två av intervjupersonerna sa 

att de hade besökt sidan tidigare så det var inga problem att hitta vad de letade efter.  Det som 

möjligen kunde vara svårt var att exakt hitta vem man skulle kontakta på den kontaktlista som 

kom upp.   

 

Vad gäller begreppet samverkan som ingångsrubrik från första sidan (www.oru.se) till 

Samverkanskansliets startsida (se figur 10), ansåg hälften att ordet samverkan var passande 

som rubrik. Däremot ansåg två av intervjupersonerna att rubriken var för bred och gav 

förslaget att skulle kunna delas upp som två länkar på universitetets startsida. Båda gav 

förslaget Samverkan för näringslivet och Samverkan övriga. En intervjuperson ansåg att ordet 

samarbete skulle passa bättre som rubrik. En annan ansåg att rubriken Samverkan upplevdes 

väldigt tråkig och universitetsaktigt och intervjupersonen efterlyste ett mer positivt ord.  

 

Vår sista fråga var om de upplevde att någonting saknades på sidan och här fick vi lite olika 

kommentarer. Dessa var följande: Basen var bra, men behöver utvecklas så att den blir mer 

inspirerande. Det nämns på sidan att universitetet m å s t e ha ett samarbete med omvärlden 
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och detta kan ge ett dåligt intryck då man som besökare av sidan får en känsla av att ett 

samarbete bedrivs bara för att universitetet måste göra det. En av intervjupersonerna efterlyste 

återigen tydliga mål med samverkan samt tydligare signaler att det även gäller företag. Detta 

påpekade även en annan av intervjupersonerna som föreslog en underrubrik på Örebro 

universitets startsida.  

 

Övriga kommentarer och iakttagelser  

Flera av intervjupersonerna gick in till Samverkanskansliets webbplats via menyn till vänster 

istället för att använda länken mitt på sidan. Flera sa även att det var svårt att avgöra vem 

samverkan gäller och vilka Samverkanskansliet riktar sig till. Vi fick också kommentaren att 

sidan upplevdes skapad utifrån universitetets tankesätt inte ur användarens. En ansåg att 

bilderna på Samverkanskansliet startsida förmedlar fel intryck. Det känns inte som om de 

riktar sig till mindre företag då till exempel Göran Persson finns med på en bild som 

representerar något på en högre nivå än vad mindre företag befinner sig på.   

 

Vi fick också kommentarer under användningstesterna om att menyn till vänster hade för 

många underrubriker. En intervjuperson upplevde detta jobbigt och denne menade att risken 

fanns att man inte orkar leta efter det man söker om det ligger för långt ner i hierarkin.  
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9.2 Användningstest 2 – Utbildningssamverkan 

 
Intervjupersonen fick följande uppdrag:  

”Du har hört att universitetet varje år arrangerar en arbetsmarknadsdag. Eftersom ert 

företag skulle vilja medverka på denna nästa år går du in på sidan och läser om årets mässa 

och letar efter någon ansvarig att kontakta.” 

 
För att se bild på sidan för arbetsmarknadsmässan, se fig. 12 

 
Resultat: 
Diagrammet nedan visar en sammanställning av de påståenden som vi ställde i samband med 

användningstest 2 som rör den del av webbplatsen som behandlar utbildningssamverkan. 

 

Diagram 2 Sammanställt resultat av påståenden om utbildningssamverkans sida 

Utbildningssamverkan

0

1

2

3

4

5

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5

Varje stapel vid respektive påstående representerar en intervjuperson

 
Påstående 1 – Ditt första intryck av sidan var bra: Här visar diagrammet att hälften av 

intervjupersonerna har graderat det första intrycket till en på trea och resten av 

intervjupersonerna har gett ett lägre betyg.  
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Påstående 2 – Du hittade vad du förväntade dig att finna under fliknamnet: På detta påstående 

var spridningen mycket stor, allt från Instämmer helt till Instämmer inte alls.  

 
Påstående 3 – Det fanns tillräckligt med information utifrån dina förväntningar: Vad gäller 

den information som finns på sidan tyckte alla att den var för knapp (diagrammet visar dock 

att en instämde till påstående). Två av intervjupersonerna ansåg att det lades för mycket vikt 

på den mässa som hade varit istället för att berätta om framtida mässor. Mer information om 

hur tillvägagångssättet för mässan är och mer praktiska detaljer efterlystes. En av 

intervjupersonerna tyckte inte sidan sa så mycket om man inte varit med på en mässa tidigare.  

 

Påstående 4 – Det var lätt att hitta någon att kontakta: Vid frågan om det är lätt att hitta 

någon att kontakta fick vi blandade svar. Fyra ansåg att det var mycket lätt att hitta en 

kontaktperson, medan två ansåg att det kunde ha varit tydligare.  

 

Påstående 5 – Textens svårighetsgrad var lämplig: Alla ansåg att svårighetsgraden på texten 

var lämplig.  

 

Alla intervjupersoner var här överens om att uppgiften var svår att utföra. Alla tyckte att det 

var oklart att informationen om arbetsmarknadsdagen skulle ligga under huvudlänken 

”Utbildningssamverkan”. En av intervjupersonerna ansåg att ordet arbetsmarknadsdag skulle 

finnas som sökord i sökverktyget, men det fanns det inte.  

 

Två av intervjupersonerna ansåg att arbetsmarknadsdagen borde ha en egen länk i menyn. Ett 

förslag var också att lägga den under en länk med namnet ”Aktiviteter”. En av 

intervjupersonerna reagerade också på att rubriken på själva sidan inte överensstämde med 

den länk intervjupersonen tryckte på i menyn till vänster. Idag är rubriken på sidan ”Campus 

2004” medan länken i menyn är ”Arbetsmarknadsmässa”. Han föreslog att 

”Arbetsmarknadsmässa” skulle vara en huvudrubrik på sidan och att ”Campus 2004” skulle 

vara en underrubrik.  
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Kommentarer om vad som saknades på sidan handlade mycket om bristen på information. 

Några av av de mest framträdande kommentarerna var: ”Mer information om hur man 

anmäler sig till nästa mässa”, ”mer förstagångsinformation”, ”intervjuer med personer som 

har varit med tidigare”,  ”mer information om upplägget” och ”mer bilder! mer känsla!”.  

 

Övriga kommentarer och iakttagelser  

Många av intervjupersonerna letade länge innan de hittade rätt flik. En sa att denne ställde sig 

som ett frågetecken till vart man skulle gå samma intervjuperson tyckte att det verkade logiskt 

att det skulle ligga under studentsidorna. En annan letade under rubriken ”Regional 

utveckling”. Vi fick också kommentaren att det var förvånande att arbetsmarknadsmässan låg 

under utbildningssamverkan, det känns mer som att det handlar om jobb.  
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9.3 Användningstest 3 - Uppdragsutbildning  

 
Användaren fick följande uppdrag:  

”Du är intresserad av en ledarskapsutbildning för dina anställda och går in på webbplatsen 

för att se vad universitetet har att erbjuda.”  

 

För att se bild på sidan för uppdragsutbildning, se fig. 13 

 

Resultat: 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av de påståenden som vi ställde i samband med 

användningstest 3 som rör den del av webbplatsen som behandlar uppdragsutbildningar. 

 

Diagram 3 Sammanställt resultat av påståenden om uppdragsutbildningssidan.  

Uppdragsutbildning

0

1

2

3

4

5

Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 Påstående 5

Varje stapel vid respektive påstående representerar en intervjuperson

 

Påstående 1 – Ditt första intryck av sidan var bra: Hälften av intervjupersonerna graderar 

detta påstående till en fyra eller högre.  Två av intervjupersonerna lade sig i mitten av 

graderingsskalan medan en intervjuperson angav en tvåa.  
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Påstående 2 – Du hittade vad du förväntade dig att finna under fliknamnet: Här delade 

intervjupersonerna inte alls samma åsikt. Diagrammet visar en spridning på svaren. Två av 

intervjupersonerna gav det högsta betyget, medan en annan satte det lägsta. Det är alltså en 

spridning mellan att intervjupersonerna instämmer helt till att de inte instämmer alls. 

Resterande av intervjupersonerna gav graderingen tre eller fyra.  

 

Påstående 3 – Det fanns tillräckligt med information utifrån dina förväntningar: Fyra av sex 

intervjupersoner instämde att det fanns tillräckligt med information på denna sida, medan en 

av intervjupersonerna inte alls instämde i att de hittade den information som förväntats.   

 

Påstående 4 – Det var lätt att hitta någon att kontakta: På detta påstående fick vi mycket 

spridda svar. Tre av intervjupersonerna instämde helt till detta påstående medan hälften 

graderade kontaktinformationen till en tvåa eller mindre. En av intervjupersonerna ansåg att 

det var svårt att vet exakt vem man skulle kontakta på listan som kom upp. Det var svårt att 

veta vem som har ansvaret för just ledarskapsutbildningen.   

 

Påstående 5 – Textens svårighetsgrad var lämplig: Alla intervjupersonerna instämde till stor 

del, eller mer, i att det är lämplig svårighetsgrad på texten. 

 

Denna uppgift upplevdes inte som problematisk för någon utav intervjupersonerna. En 

intervjuperson sa dock att man var tvungen använda uteslutningsmetoden för att lista ut att 

ledarskapsutbildningen låg under ”Uppdragsutbildning”. Vad gäller benämningen på sidan 

”Uppdragsutbildning” skilde sig åsikterna åt, fyra tyckte att det var en bra benämning medan 

två tyckte att det skulle passa bättre med andra uttryck, till exempel ”Kompetensutbildning” 

eller ”Kursutbud”. En av intervjupersonerna upplevde att universitetet använde sig av interna 

uttryck externt, vilket intervjupersonen inte ansåg vara så lyckat. Samma intervjuperson 

trodde inte företag som besökte sidan visste vad uppdragsutbildningar var.  
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På frågan om de tyckte att någonting saknades på sidan fick vi några förslag: 

- Mer utförlig information, till exempel i form av en pdf-fil.   

- En lista över utbildningar.  

- Exempel på utbildningars upplägg.  

- Sidan borde vara mer säljande för att locka företag. Det kunde till exempel finnas en 

kund som uttalar sig om en utbildning.  

- Mer information, man vill veta vad utbildningarna innebär innan man arbetar vidare, 

man vill veta om de passar.  
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10 Intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi har genomfört med sex företag och förvaltningar. 

Frågorna rör hela samverkans webbplats och berör webbplatsens innehåll, utseende samt relationen 

mellan Örebro universitet och den externa intressenten (företaget eller förvaltningen). 

 

De frågor vi ställde finns att se i bilaga 2. 
 

10.1 Webbplatsens innehåll 

Vår första fråga handlade om hur de ser på ordet samverkan. Vad det betyder för dem och hur 

de skulle definiera ordet. Svaren blev följande:  

 

- Att man arbetar mot ett gemensamt mål och syfte.  

- Tänker på den tredje uppgiften och Trippel helix som är samarbetet mellan 

universitetet och näringsliv.  

- Samarbete mellan individer eller företag runt en gemensam frågeställning. Driver 

gemensamma frågor.  

- Ganska klar bild. Samarbetet mellan universitetet och näringslivet.  

- Samverkan mellan universitet och omvärlden. Kärnan är egentligen ett samarbete 

mellan studenter och näringsliv.  

- För mig är samverkan ömsesidigt men det framgår inte tydligt på sidan. Det borde 

exemplifieras vad som menas.  

 

På Örebro universitets startsida, www.oru.se, finns fyra ingångar till olika delar av Örebro 

universitets webbplats. Dessa är: Vårt universitet, Utbildning, Forskning och Samverkan. Se 

figur 6. Vi frågade var de trodde att de skulle ”klicka” för att komma till den del av 

webbplatsen som berör samarbetet mellan universitetet och näringslivet. 

 

Alla svarade att de skulle välja Samverkan. Två tyckte att det var självklart, två valde det 

eftersom de var bekant med sidan sedan tidigare, två ansåg att det inte var helt klart vad man 

skulle välja. En av intervjupersonerna trodde att en tydligare text skulle avhjälpa 

tveksamheten, denne ansåg att det var lätt att välja Utbildning istället för Samverkan speciellt 

om man till exempel letar efter uppdragsutbildningar.  
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Som en uppföljning av föregående fråga frågade vi intervjupersonerna om de förstod vad 

Samverkanskansliet gör genom att läsa texten som står i samband med ingången till 

Samverkan på första sidan, www.oru.se. Texten är följande: 

 

 

Figur 14 Startsidans beskrivning av samverkan.148 

 
Här svarade en av intervjupersonerna att Samverkanskansliets uppgifter var helt klart medan 

de andra var mer tveksamma. En intervjuperson ansåg att det borde finnas en mer utförlig 

presentation. En annan ansåg att texten inte var tillräckligt intresseväckande. En tredje ville att 

det skulle vara en tydligare beskrivning och exempel. Den fjärde ansåg att man förstod på ett 

ungefär och den sista tyckte att det var ganska bra och att man indirekt förstår vad samverkan 

gör. Den intervjupersonen tyckte att det var bra att det fanns en ingång mitt på sidan och inte 

bara i menyn till vänster.  Den femte personen tyckte att syftet var helt klart och den sista 

intervjupersonen ansåg att man inte förstod alls vad Samverkanskansliet gör.  

 

Vi frågade vad de fick för intryck av Samverkanskansliet efter att ha läst om det på deras 

webbplats. Här gick åsikterna isär. Två av intervjupersonerna ansåg att sidan var bra, seriös 

och professionell. En av intervjupersonerna upplevde att samverkan var något påtvingat på 

universitetet och att denne inte fick någon känsla av vad de stävade efter eller vad de gjorde. 

Samma intervjuperson upplevde inte att denne hittade den information som förväntade sig 

hitta. En upplevde att webbplatsens innehåll kan skrämma små företag snarare än att locka. 

Ett exempel är bilden på Göran Persson och rektorn som kan förmedla ett samarbete mellan 

större enheter.  Intervjupersonen ansåg att samverkan borde visa mer på ett samarbete med 

mindre företag.  

                                                 
148 Örebro universitet http://www.oru.se (2004-05-13) 

Samverkan 
 
Inom forskning och 
utbildning pågår 
samarbeten och 
närverk mellan 
universitetet och 
omvärlden. Syftet är 
bland annat att 
främja regional 
utveckling.  
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Vår sista fråga som rörde innehållet på Samverkanskansliets webbplats handlade om vad de 

var intresserade av att veta om samverkan. Här efterlyste två stycket mer vad samverkan hade 

för mål, syfte och bakgrund. De ville också ha exempel på hur samverkan går till i praktiken 

och vad de rent konkret kan erbjuda. En intervjupeson ville veta mer om mentorskap och 

utbildningar.  

 

10.2 Webbplatsens utseende 

För att testa webbplatsens utseende har vi ställt ett antal frågor runt gränssnittet. Dessa frågor syftar till 

att ge oss en bild av hur webbplatsen uppfattas av dem som använder den. 

 

10.2.1 Navigering 

Vår första fråga angående webbplatsens utseende rörde navigeringen på sidan, huruvida det 

var lätt att navigera på webbplatsen eller ej. Här var en av intervjupersonerna helt nöjd med 

navigeringen och ansåg att den var välplanerad, medan flera tyckte att strukturen borde vara 

mer välorganiserad. En av intervjupersonerna upplevde att det man förväntades hitta under en 

rubrik fanns under en annan. En upplevde menyn som rörig att navigera sig i och att det tog 

lång tid att hitta det man letade efter. Ytterligare en av de intervjuade tyckte att det var svårt 

att urskilja nivåerna i menyn och menade att allt såg lika ut och det var svårt att förstå vart 

man befann sig i menyn. En annan tyckte att menyn var ganska bra, men att man alltid måste 

”klicka” sig vidare från första sidan om man vill läsa mer om något. Detta kräver att 

användaren verkligen är intresserad av ämnet och ”pigg på att leta”. Alla ansåg däremot att 

menyn var logiskt placerad till vänster.  

 

Ett önskemål från en av intervjupersonerna om hur navigeringen skulle kunna förbättras rörde 

rubrikerna i menyn. Förslaget var att de rubriker som finns i menyn till vänster skulle vara 

kvar, men att de även skulle kunna ligga mitt på den sida där huvudrubriken är. Ett exempel 

är sidan för Uppdragsutbildning, där kan samma länkar som finns i navigeringsmenyn även 

vara placerade mitt på sidan så att det blir två ingångar till samma sida.  
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10.2.2 Gränssnitt 

Två av intervjupersonerna ansåg att webbplatsens gränssnitt var generellt trevlig och snygg. 

Hälften ansåg att sidan var steril och tråkig. En ansåg att den blå färgen på texten var svår att 

läsa. Vad gäller färgvalet var det två personer som inte tyckte att det var rätt färger på 

webbplatsen, bättre kontraster och mer färg önskades. Annars var alla nöjda. De tyckte att 

webbplatsen gav ett stilrent intryck, att färgerna lyfte fram rubrikerna, att det var snyggt och 

propert samt att det kändes som om färgerna hade en koppling till Örebro universitet.  

 

På vår fråga om de tyckte att teckensnittet var lättläsligt och snyggt, tyckte tre av 

intervjupersonerna att texten kunde vara lite större. De andra tre tyckte att det var bra, dock 

var det en som ansåg att det kunde vara svårt att urskilja rubrikerna ur texten då allt hade 

samma teckensnitt.   

 

När det gällde valet av bilder tyckte två av intervjupersonerna att det var lagom mycket bilder.  

Medan de andra tyckte att det antingen var för lite bilder eller att de bilder som fanns inte sa 

så mycket. En ansåg att mer talande bilder som var utvalda med omsorg skulle göra sidan mer 

inspirerande. Samma person ansåg också att bilden på första sidan var plottrig. En 

intervjuperson efterlyste mer generella bilder, till exempel en från arbetsmarknadsmässan.  

  
På frågan om de tyckte att webbplatsen gjorde ett professionellt intryck tyckte de flesta att 

den gjorde det. En påpekade dock att man inte hittar vad samverkans syfte var, vilket enligt 

denne drog ner det professionella intrycket.  

10.2.3 Efterfrågade förbättringar 

Vår sista fråga vad gäller utseendet på webbplatsen var om de blev intresserade av ett 

samarbete med universitetet genom att ta del av webbplatsen samt vad som skulle finnas för 

att de skulle bli mer intresserade. Åsikterna var följande: 

 

- Man måste vara intresserad sedan innan. Webbplatsen borde vara ett forum för idéer, men 

det upplevs inte så idag. Sidan borde vara roligare, nu är den tråkig.  

 

- Jag skulle blivit nyfiken på webbplatsen om det var första gången och detta kanske i sin tur 

skulle göra att jag kontaktade universitet. Lite mer under samverkansnyheter. 
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- Ja, det finns ett väldigt brett utbud.  

 

- Har jag ett tydligt syfte kanske, men har jag inte det förstår man inte riktigt vad samverkan 

gör och jag tror att de tappar kunder på det. 

 

- Ja, man blir lite nyfiken. På första sidan blir man serverad och sedan får man läsa själv. 

 

- Ytterst tveksamt, det är inte naturligt för mindre företag att gå in på sidan. Det måste vara 

lätt att hitta. Fler bilder och mer information. Mer riktiga exempel och exempel från 

arbetsmarknaden. 

 
Andra spontana förbättringsförslag vi fick under intervjuns gång var bland annat ett forum där 

man kan ”logga in” och lägga upp inlägg, till exempel ett forum för forskning. Önskemål om 

prenumeration på nyhetsbrev via e-post, bättre sökfunktioner med fritext, att man till exempel 

ska kunna klicka på respektive utbildning på sidan för uppdragsutbildning mm.  

10.2.4 Kommunikation med universitetet 

Den sista delen av intervjun handlade om företagens kommunikation med universitetet, hur 

den går till och syftet med den.  

 

Vissa av intervjupersonerna uttryckte tydligt att syftet med en samverkan var ett ömsesidigt 

utbyte, de sa att de är företagets ansvar mot studenterna som ska komma ut samt att företaget 

vill ha den senaste kunskapen från den akademiska världen. Andra såg det mer ut egen 

vinning av framtida rekrytering och kompetensutveckling.  
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10.2.5 Önskelistan 

Efter litteraturstudier och samtal med Åsa Allard på Samverkanskansliet på Örebro universitet 

har vi tagit fram tio påståenden som rör interaktionselement som vi och Örebro universitet 

tror saknas på sidan. Efter intervjuerna fick intervjupersonerna svara på hur relevanta de 

tycker dessa komponenter skulle vara för dem på webbplatsen graderad på en skala mellan ett 

och fem. Vi kallade de samlade påståendena för ”Önskelistan”.  Påståendena var följande:  

 

1. Formulär där ni kan stämma möte med universitetet. 

2. Formulär där ni kan ställa frågor till universitetet.  

3. En lista med universitetets samarbetspartners. 

4. Intervjuer med forskare/lärare.  

5. Läsa om resultat från tidigare samarbeten. 

6. Prenumerera på nyheter om utbildningar.  

7. Prenumerera på nyheter om samarbetsprojekt. 

8. Kalendarium med aktuella händelser. 

9. Anmäla sig till kurser via webbplatsen. 

10. Utvärdera kurser som ni har genomgått.  

 

Vi har valt att redovisa resultaten av önskelistan genom ett medianvärde för varje påstående. 

Vi ville inte använda oss av medelvärden då de påverkas mycket av ytterlighet i svaren.  
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Diagrammet nedan (diagram 4) visar en samanställning av varje påståendes medianvärde.   

 

Diagram 4Sammanställning av önskelistan. 

Önskelistan

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Påstående 10

Påstående 9

Påstående 8

Påstående 7

Påstående 6

Påstående 5

Påstående 4

Påstående 3

Påstående 2

Påstående 1

Irrelevant                                                                                                                                                                                                                             Relevant

Median

 
Generellt sätt fick alla påståendena mycket bra omdömen av intervjupersonerna. Det enda 

påståendet som de till stor del ansåg vara irrelevant var ett formulär på webbplatsen där de 

skulle finnas möjlighet att stämma möte med universitet. Påstående sex, Prenumerera på 

nyheter om utbildningar, fick även sämre gensvar än övriga, men medianvärdet hamnar ändå 

på 3,5. Påstående 10, Utvärdera kurser som ni har genomgått, fick samma medianvärde 

 

Det var inget av påståendena som fick högsta betyg hos alla intervjupersonerna men på 

påstående 3, 4 och 8 beräknades medianen till 4,5, vilket är högst av alla. Intervjupersonerna 

tyckte alltså att det var mycket relevant att få ta del av en lista med universitetets 

samarbetspartners, intervjuer med forskare och lärare samt ett kalendarium med aktuella 

händelser.    
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DEL IV – Analys, diskussion & slutsats 
 

 

 
I följande del kommer våra resultat att analyseras och diskuteras för att sedan ligga till grund 
för slutsatserna.  
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11 Analys och diskussion  
Nedan följer en analys och diskussion utifrån ISO-standarden (ISO 9241). Vi har valt att dela in analysen i 

de olika delarna ändamålsenlighet, effektivitet samt tillfredställelse som tillsammans bildar helheten av 

ISO-standarden. 

 

11.1  Ändamålsenlighet     

Enligt ISO-standarden är ändamålsenlighet en av tre viktiga aspekterna i användbarhet. 

Ändamålsenlighet innebär att webbplatsen noggrant och fullständigt uppnår användarens 

givna mål. I Samverkanskansliets fall är dessa mål att, indirekt, bidra till ekonomisk och 

social utveckling i regionen, att sprida humanistiska samhällsideal och ett vetenskapligt 

förhållningssätt samt bidra till ökad demokrati. Mer konkret vill Samverkanskansliet inspirera 

till samarbete och informera. Målet med samverkan från de externa intressenternas sida är 

bland annat att rekrytera personal, ta del av kunskapen på universitet och kompetensutveckla 

sig själva.   

 

Webbplatsen i sig kan enligt vår analys fungera som en mellanhand för att vårda och förbättra 

kontakterna med de externa intressenterna och det är därför viktigt att den förmedlar rätt saker 

och fungera som ett verktyg för handlingsinriktade aktiviteter. Dessa har till syfte att knyta 

användaren till sig och fördjupa samarbetet. 

11.1.1 Tala användarens språk 

I användningstest 1 där intervjupersonerna fick ”gå in” via Örebro universitets startsida till 

Samverkanskansliets webbplats uppstod för hälften av intervjupersonerna problem då de inte 

ansåg det självklart att universitets samarbete med näringslivet benämndes med ordet 

Samverkan som var länknamnet i detta fall. Det är enligt Ottersten och Berndtsson viktigt att 

tala samma språk som användaren för att kommunikationen ska bli så bra som möjligt på en 

webbplats. De anser att man bör använda ett ord eller en ikon som känns bekväm och naturlig 

för användaren.149 Detta är av yttersta vikt eftersom 83 % av besökarna av en webbplats 

lämnar den om de uppfattar den som svår att navigera.150  

                                                 
149 Ottersten & Berndtsson (2002) 
150 Berns (2004) 
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11.1.2 Rubriksättning och gränssnittdesign   

Enligt Nielsen är en korrekt rubriksättning och användning av metaforer ett sätt att nå en bra 

dialog med användarna.151 Användningstesterna har visat att det på flertalet stället finns 

problem med den befintliga rubriksättningen, ett exempel är rubriknamnet Samverkan. 

Förslagen från två intervjupersoner bestod av att rubriken Samverkan ska delas upp i två 

rubriker, till exempel Samverkan med näringslivet och Samverkan övriga, medan en 

intervjuperson ansåg att ordet samverkan borde bytas ut mot ordet samarbete för att förtydliga 

ändamålet. Ytterligare en åsikt vad gäller rubriksättningen var att ordet samverkan kändes 

”universitetsaktigt och tråkigt” en åsikt som enligt oss är ett tecken på att en mer väl vald 

rubrik eller metafor borde användas för att, som Ottersten och Berndtsson uttrycker det, tala 

användarens språk.  

 

I stort sett har alla rubriker upplevts felaktiga av intervjupersonerna. De har uttryckt åsikter 

som att ”de använder ett för byråkratiskt språk”, ”ordet är för internt”, ”tråkigt och 

oinspirerande”. Rubrikerna Samverkan, Utbildningssamverkan och Uppdragsutbildning fick 

alla sådana kommentarer och vi anser att detta är en tydlig indikation på att någonting är fel 

eftersom dessa tre ord är namn på huvudrubriker på samtliga av sidorna vi testade. Dessa 

kommentarer visar på att de inte uppfyller någon av de tre riktlinjer Bille och Malmnäs ger 

där de menar att rubriker bör fungera som vägledare och intresseväckare på internet. Sätt att 

uppnå detta är enligt dem bland annat att inte vara onödigt byråkratiskt och använda 

fackuttryck.152  

 

För att användandet ska fungera på bästa sätt är det viktigt att vara konsekvent både vad det 

gäller just metaforer och rubriksättning som ovan, men också gällande hur gränssnittet 

fungerar i stort. Enligt Nielsen underlättar det att använda sig av standarder som användaren 

känner igen sig i.153 Vi anser att webbplatsen gör det i många fall. Menyn till vänster är en 

standardmeny som återfinns på många webbplatser. Den är logiskt placerad utifrån de 

standarder som finns på internet. Örebro universitet använder inte den klassiska blå, lila och 

röda färgsättningen på länkarna men de använder sig dock av ett konsekvent system över hela 

webbplatsen (se stycke 8.2) som på så sätt gör att användaren ser ett mönster.   

 

                                                 
151 Nielsen (1993) 
152 Bille & Malmnäs (2003) 
153 Nielsen (1994) 
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Vad gäller en konsekvent gränssnittsdesign så har Samverkanskansliet enligt oss lyckats bra. 

Ingen av intervjupersonerna uttryckt något missnöje att sidan skulle vara förvirrande att 

använda eller dylikt som skulle kunna tyda på att designen skulle vara inkonsekvent. Enligt 

litteraturen innebär en konsekvent gränssnittsdesign att man konsekvent använder en viss 

design vilket Samverkanskansliet har gjort.  Dock kom det fram åsikter under användartest 2 

och 3 att uppgiften var mindre lätt att utföra och att rubriksättningen och 

menysammansättningen var ologisk. Detta är enligt oss något som inte beror på att deras 

design är inkonsekvent utan att sidan över lag är dåligt strukturerad och att rubriksättningen är 

felaktig. Detta betyder dock inte att designen behöver vara inkonsekvent. 

11.1.3 Trovärdighet 

Samverkanskansliets webbplatsen bör kunna fungera som en mötesplats för företag och 

förvaltningar i regionen, en sådan mötesplats är viktig enligt Brulins teorier för att skapa 

handlingsinriktade aktiviteter. Våra intervjuer visar att webbplatsen har stora potentialer att 

bli en viktig del vid ett skapande av ett ömsesidigt förtroende mellan universitetet och de 

externa intressenterna samt de externa intressenterna emellan.   

 

En organisations webbplats är dess ansikte utåt och likväl innebär detta att 

Samverkanskansliets webbplats är dess virtuella ansikte ut mot de externa intressenterna. 

Samverkanskansliets webbplats blir således en bra virtuell kanal. Webbplatsen i sig kan enligt 

oss fungera som en mellanhand för att vårda och förbättra kontakterna med de externa 

intressenterna och det är därför viktigt att den förmedlar rätt saker. Principen för en 

organisations webbplats bör vara att all information som externa intressenter kan tänkas 

efterfråga ska finnas här.154  

 

Enligt Bille och Malmnäs finns det vissa punkter en organisation bör följa för att deras 

webbplats ska uppfattas som trovärdig. Det är bland annat viktigt att en webbplats syns i rätt 

sällskap och att man visar vilka samarbetspartners organisationen har.155 Detta 

överensstämmer med resultatet av ”önskelistan” (se stycke 10.2.5) där frågan om 

intervjupersonerna önskade en förteckning över universitetets samarbetspartners fick det 

högsta medianvärdet. Detta visar att intervjupersonerna anser att det är mycket relevant att 

veta vilka andra som universitetet samarbetar med. Detta överensstämmer med Bille och 

                                                 
154 Eriksson, Westring & Bång (1999) 
155 Bille & Malmnäs (2003) 
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Malmnäs teori ovan. Intervjupersonerna finner det också relevant att ta del av resultaten av 

tidigare samarbeten. Genom att skapa en stämning på webbplatsen som visar på intressanta 

samarbeten och auktoritära samarbetspartners kommer webbplatsen att ge ett trovärdigt 

intryck156 och med det även Samverkanskansliet.  

 

Somliga intervjupersoner uttrycker även åsikter som att webbplatsen är tråkigt, att den saknar 

liv och rörelse och att den är byråkratisk. Enligt Bille och Malmnäs tilldelar vi en webbplats 

egenskaper på samma sätt som vi tilldelar en människa egenskaper efter utseende, den så 

kallade glorialeffekten.157. Eftersom hälften av intervjupersonerna på ett eller annat sätt 

kritiserar webbplatsen vad det gäller utseendet så har den enligt oss ett negativt utseende som 

kan resultera i sämre måluppfyllelse både för Samverkanskansliet men också hos de externa 

intressenterna som inte finner rätt information och får fel intryck av Samverkanskansliet vid 

ett besök.  

 

Alla intervjupersoner ansåg att webbplatsen ingav ett professionellt intryck och det leder, 

enligt ovanstående, till att användarna tillskriver Örebro universitetet professionalism. En av 

intervjupersonerna ansåg dock att eftersom det inte gick att utläsa Samverkanskansliet syftet 

så drogs det professionella intrycket ner.  

 
Ytterligare en punkt som bidrar till att skapa en trovärdig webbplats är möjligheten att 

kontakta organisationen som står bakom webbplatsen. Idag finns möjligheter att hitta 

telefonnummer och e-postadresser. Majoriteten av intervjupersonerna önskade även 

möjligheten att ställa frågor via ett webbformulär.  

11.1.4  Innehåll 

Under intervjuerna och användningstesterna har det framkommit att sidor på webbplatsen 

saknar information och den information som finns är bristfällig. Framförallt uttrycker många 

av intervjupersonerna att de saknar information om Samverkanskansliets mål och syfte. De 

vill veta vad Örebro universitet vill uppnå med samverkan. Detta är viktiga frågor som 

användare brukar ställa158 och enligt intervjupersonerna borde Samverkanskansliet förtydliga 

sina mål och syften på webbplatsen. Som tidigare nämnts så uttryckte många av 

intervjupersonerna att de saknar tillräckligt med information på de olika delarna av 
                                                 
156 Bille & Malmnäs (2003)  
157 Ibid. 
158 Eriksson, Westring & Bång (1999) 
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webbplatsen. En av intervjupersonerna föreslog att vissa delar av webbplatsen kunde 

kompletteras med pdf-filer med mer utförlig information, till exempel beskrivningar av vilka 

olika uppdragsutbildningar som Örebro universitet erbjuder samt hur sådana samarbeten går 

till. Detta skulle enligt oss vara en bra lösning på informationsproblemet eftersom Bille och 

Malmnäs poängterar vikten av att skriva kortfattat på en webbplats.159 På detta sätt skulle 

kravet på kortfattade texter inte konkurrera med önskan om mer utförlig information.  

 

För att få användare mer lojala mot organisationen kan interaktion på webbplatsen spela en 

stor roll. Användaren blir mer delaktig i webbplatsen och man skapar en regelbunden kontakt 

med användaren.160 Detta överensstämmer bra med resultaten från Önskelistan. Många av de 

frågor som berörde tjänster som gynnade interaktionen fick ett högt medianvärde.    
 

11.2  Effektivitet  

Analysen som rör effektiviteten på webbplatsen är indelad efter de delar av webbplatsen som 

vi använde till våra användningstest samt ett enskilt avsnitt som berör navigationsstrukturen. I 

denna del av analysen utgår vi endast från den synvinkel som berör effektiviteten på 

respektive sida. De andra aspekterna berörs i senare delar av analysavsnittet.  

 
Effektivitet är den del av ISO-standarden som innebär att man undersöker den tid det tar att 

utföra en uppgift, tiden det tar att lära sig använda systemet, samt effektiviteten vad gäller 

användandet.161 Vid våra användningstest och intervjuer uttryckte många intervjupersoner att 

det var svårt att utläsa vilket syfte webbplatsen har samt vad universitetet kunde erbjuda för 

samarbete med deras företag och detta är enligt litteraturen mycket viktigt. När en användare 

besöker en webbplats ska det vara klart vad sidans syfte är och hur den ska användas. 

Användaren ska inte behöva stanna upp och tänka i onödan.162  

11.2.1 Startsidan 

Samverkans startsida är uppbyggd av tre fält, navigationen är placerad till vänster; en bild i 

mitten och sedan nyheter till höger. Överst till vänster finns Örebro universitets logotyp och 

en menyrad (se figur 10). Enligt Lundhem finns det en grundstruktur som en webbplats 

förstasida oftast följer. Den strukturen bygger på tre spalter med en hierarki där mittspalten 

                                                 
159 Bille & Malmnäs (2003) 
160 Bergström & Jutelius (2003) 
161 Gulliksen & Göransson (2002) 
162 Krug (2000) 
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innehåller den viktigaste informationen, spalten till vänster är näst viktigast och innehåller till 

exempel navigationen och spalten till höger kan innehålla lite av varje.163 Vi ser här att 

Samverkanskansliets startsida till viss del följer dessa riktlinjer, men att den viktigaste 

spalten, mittspalten, endast innehåller en bild och ingen text. Krug anser att en användare inte 

ska behöva tänka vid ett besök på en webbplats, han eller hon ska inte ställa sig själv frågor så 

som Varför placerade de den bilden där,164 vilket vi tror är risken när bilden är placerad 

ensam i mitten av sidan på detta sätt. Bilden fyller ingen tydlig funktion enligt Bergström 

teorier om bildfunktioner.165 

 

Då bilden är centrerad på startsidan, som egentligen ska reserveras för den viktigaste 

informationen, anser vi att risken är stor att användare fokuserar på bilden och kanske missar 

den övriga informationen. Enligt Lundhem är det viktigt att webbsidan är strukturerad utifrån 

användaren och inte utifrån webbdesignern. Funktionerna på sidan ska vara utformade för 

användaren. Våra användningstest visar att sidan kan upplevas skapad, i för stor utsträckning, 

utifrån universitetets tankesätt och inte ur användarens.  

 

Krug poängterar också vikten av att syftet med webbplatsen måste framgå samt hur den ska 

användas.166 Resultaten av våra användningstester visar att flera av intervjupersonerna ansåg 

att Samverkanskansliets syfte, mål och vision inte framkom. De tyckte inte heller att det 

framkom vilken typ av samarbete de bedrev och än mindre vad som krävdes av deras företag 

vid ett eventuellt samarbete. Här ser vi en tydlig koppling mellan våra användningstest och 

teorin. Att Samverkanskansliet inte har varit tillräckligt tydliga med sina mål och visioner har 

skapat ett missnöje bland användarna. Två av intervjupersonerna upplevde sidan som rörig 

och de fick ingen uppfattning om webbplatsens innehåll. Enligt ovanstående resonemang 

skulle det kunna finnas en risk att uppbyggnaden av Samverkanskansliets startsida i 

kombination med den bristande informationen om deras mål och visioner kan leda till att 

användare lämnar sidan, om de inte redan innan är intresserade av ett samarbete. En av 

intervjupersonerna säger att om denne inte hade ett tydligt mål för sitt besök på webbplatsen 

skulle den sistnämnda ha lämnat webbplatsen. 

                                                 
163 Lundhem (2002) 
164 Krug (2000) 
165 Bergström & Jutelius (2003) 
166 Krug (2000) 
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11.2.2 Utbildningssamverkan - arbetsmarknadsmässa 

Uppbyggnaden av Utbildningssamverkans sida består av en kort text om vad 

utbildningssamverkan är och en uppmaning att ”klicka” sig vidare i menyn till vänster (se 

fig.11). Sidan består av mycket tomrum. Enligt Preece ska man undvika stora tomma ytor 

som tvingar användaren att ”scrolla”.167 Strukturen på en förstasida (detta är första sidan för 

utbildningssamverkan), ska ge ett lugnt intryck samtidigt som den ska kommunicera rätt 

budskap. Detta kan man göra genom att använda sig av olika komponenter, till exempel 

bilder168, lämpliga metaforer och rubriker169 samt universitetet i Stanfords riktlinjer.170  

 

Länken till arbetsmarknadsmässan är en undersida till utbildningssamverkan som man som 

användare kommer till via en länk benämnd Arbetsmarknadsmässa. På den sidan finns en 

beskrivning av den förra mässan samt kontaktinformation. Rubriken på sidan är 

”Arbetsmarknadsmässa Campus 2004”, medan länknamnet i menyn är 

Arbetsmarknadsmässa.  Detta har visat sig i våra användningstester att detta förvirrar 

intervjupersonerna eftersom det är ologiskt att man ”klickar” på en länk och kommer till en 

sida där rubriken inte överensstämmer med länknamnet.  

 

Vi kan utläsa att sidan för arbetsmarknadsdagen har en slags hierarki där årets 

arbetsmarknadsmässa (som redan har ägt rum) är placerad högst upp i hierarkin och 

informationen om nästa års arbetsmarknadsdag är placerad längst ner. Resultatet av 

användningstesterna visade att två av intervjupersonerna ansåg att för mycket vikt hade lagts 

på att informera om den mässa som redan har ägt rum. Enligt Krug är det viktigt att skapa en 

sida som är lätt att skumläsa eftersom det är så vi är vana att läsa en vanlig tidning. För att 

uppnå detta är det bland annat viktigt att skapa en hierarki där de viktigaste rubrikerna ska 

vara utmärkande.171 

11.2.3 Uppdragsutbildning 

Sidan för uppdragsutbildning består av text som förklarar vad uppdragsutbildning är. Texten 

fyller hela sidan och är indelad i en huvudrubrik med tre underrubriker. Det är olika avstånd 

mellan styckena trots att de tillhör samma rubriknivå (se figur 13). Enligt Ottersten och 

Berndtsson ska avståndet mellan samma typ av objekt vara samma för att underlätta 
                                                 
167 Preece (2002) 
168 Bergström & Jutelius (2003) 
169 Nielsen (1994) 
170 Bille & Malmnäs (2003) 
171 Krug (2000) 
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läsningen. Vidare menar de att man bör skapa tydliga och korta avsnitt och placera ord med 

rätt associationer i styckesrubrikerna, allt för att underlätta skumläsning.172  

 
Enligt oss speglar rubrikerna innehållet i styckena bra och trots den stora textmassan anger de 

flesta av intervjupersonerna att de fick ett bra första intryck av sidan.  

11.2.4 Navigation 

Navigeringen är ofta ett av de största problemen på en webbplats. Det finns i huvudsak två 

olika typer av navigationssätt, en där sidans bredd utnyttjas och en där sidans djup används.173 

Som vi kan se i figur 7 så använder sig Örebro universitet av en menystruktur som utnyttjar 

sidans djup där flera undernivåer vecklas ut när användaren ”klickar” på huvudrubriken. Som 

mest visas fyra rubriknivåer. Enligt Preece är det viktigt att undvika trånga och djupa 

hierarkier.174 Detta bekräftas av användningstesterna och intervjuerna där intervjupersonerna 

vid flertalet tillfällen upplevde att de tappade bort sig i menyn. Endast en av de intervjuade 

var nöjd med navigationsstrukturen.  

 

Vid användningstestet som berörde arbetsmarknadsmässan upplevde många det svårt att hitta 

rätt i navigationsstrukturen. Alla intervjupersonerna tyckte att det var oklart att informationen 

om arbetsmarknadsmässan skulle ligga under huvudlänken Utbildningssamverkan. Enligt 

Krug letar en användare efter ord som är relevanta och denne väljer det första ordet som 

verkar stämma överens med det han eller hon letar efter. När intervjupersonerna genomförde 

testet med arbetsmarknadsmässan valde de att gå in på den länk som de ansåg passa bäst in på 

arbetsmarknadsmässan vilket resulterade i att de gick in på helt olika länkar. Detta tolkar vi 

som att rubriknamnet Utbildningssamverkan är ett felaktigt länknamn eller att informationen 

om arbetsmarknadsmässan borde ligga under en annan länk.  

 

11.3  Tillfredställelse 

Enligt ISO-standarden är en viktig del av användbarhet frånvaro av obehag och närvaro av en 

positiv attityd. Detta är den del av ISO-standarden som benämns som tillfredställelse. Enligt 

intervjupersonerna upplevdes det lätt att ta sig till webbplatsen från Örebro universitets 

startsida, men dock upplevdes vissa svårigheter att hitta kontaktpersoner angående nyheter om 

                                                 
172 Ottersten & Berndtsson (2002) 
173 Nielsen (2001)  
174 Preece (2002) 
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samverkan enligt användningstest 1 (se kapitel 9). Användningstest 2 upplevdes som svårt att 

genomföra av samtliga intervjupersoner. Både rubriknamnet och navigeringen upplevdes 

komplicerad och ologisk. De ansåg även att informationen var för knapp, något som enligt oss 

kan leda till frustration i ett verkligt sammanhang. Detta överensstämmer med vad Preece 

anser om ett gränssnitts uppbyggnad. Han menar att användare kan bli irriterade av sidor som 

är uppbyggda på ett sådant sätt att det är svårt att hitta den information man söker. För att 

undvika frustration bör gränssnittet vara enkelt, tyst och elegant,175 något man skulle kunna 

anta att fallet inte är på Samverkanskansliets webbplats idag eftersom gränssnittet uppfattas 

negativt av vissa intervjupersoner.  

 

11.3.1 Färgsättning av gränssnitt 

Designen på Samverkanskansliets webbplats har fått varierande åsikter från 

intervjupersonerna där hälften ansåg att utseendet var trevligt och snyggt, medan hälften 

upplevde sidan som steril och tråkig. En person nämnde att sidans färgsättning hade en bra 

koppling till Örebro universitets logotyps färger. En annan intervjuperson ansåg att 

webbplatsen gav ett stilrent intryck och att färgerna lyfte fram rubrikerna. Vi upplevde under 

intervjuerna att åsikterna skilde sig åt beroende på vilken typ av organisationen 

intervjupersonerna representerade. De som själva arbetade på företag ansåg i högre grad att 

webbplatsens design var mindre tillfredställande utseendemässigt.  

 

Samverkanskansliet använder färger på ett sätt som enligt Bergström är bra eftersom de 

använder olika färger i menyn för att markera över och underrubriker (se figur 7). En 

intervjuperson ansåg dock att den blå färgen som används på webbplatsen var svår att läsa 

eftersom kontrasten till bakgrunden är liten. Bergström anser att man inte ska placera 

komplementfärger bredvid varandra eftersom kontrasterna blir allt för skarpa.176  

 

Enligt Lundhem förstärker färgerna på en webbplats organisationens budskap och det är 

därför mycket viktigt att överväga vilka färger som bör användas. Han anser att man till 

exempel kan använda färger som överensstämmer med företagets logotyp,177 något som 

Samverkanskansliets webbplats följer. Med hänvisning till resonemanget ovan runt färger 

                                                 
175 Preece (2002)  
176 Bergström & Jutelius (2003) 
177 Lundhem (2002) 
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samt att en intervjuperson hade synpunkter runt den ljusblå texten, anser vi att färgerna kunde 

användas på ett mer lämpligt sätt som underlättar läsningen.  

11.3.2 Bilder 

Det finns få bilder på webbplatsen. Bilden som används på första sidan ska enligt vår 

bedömning fungera som intresseväckare. Intervjupersonerna anser inte att denna bild 

representerar vad samverkan står för. Ett exempel är bilden på Göran Persson tillsammans 

med rektorn för Örebro universitet. Detta ger signaler om att samarbetet sker på hög nivå och 

inte med mindre företag enligt en intervjuperson. Man ska undvika att lägga in en bild i syfte 

att lätta upp en sida, men bilder som används rätt kan till exempel användas till 

introduktionsbilder för att locka besökare.178 Eftersom intervjuerna pekar på att 

intervjupersonerna inte kan identifiera sig med denna bild gör vi bedömningen att den 

nuvarande bilden kan motverka syftet med denna typ av bild; intresseväckare.  

 

När man väljer en bild bör man ställa sig två frågor: Vad är målet och hur kan bilder hjälpa 

till att uppnå detta?179 I Örebro universitets fall kan man utifrån att studera 

Samverkanskansliets mål efterfråga en bild som förtydligar målen och i viss utsträckning 

visar på intressanta samarbeten för att väcka ett intresse hos besökande på webbplatsen.  

 

En stor del av intervjupersonerna ansåg att webbplatsen innehåller för lite bilder. Detta kan 

vara en indikation på att webbplatsen saknar intresseväckare och liv. Bergström anser att 

bilder effektivt ge liv och verklighetskänsla åt en webbplats.180 På samverkanskansliets 

webbplats kan både poesi- och faktabilder placeras på flera ställen enligt oss. 

11.3.3 Gränssnittsstandarder  

Att använda en konsekvent design utifrån de gränssnittsstandarder som finns leder till en lätt 

inlärning och ett lätt användande.181 Alla intervjupersoner ansåg att menyn är logiskt placerad. 

Detta är ett bra exempel på att det är lämpligt att använda sig av standarder, till exempel att 

det är vanligast att placera menyn just till vänster.182 

 

                                                 
178 Bergström & Jutelius (2003) 
179 Bergström & Jutelius (2003) 
180 Ibid. 
181 Nielsen (1993) 
182 Ibid. 



- Analys & Diskussion - 

 -76- 

Enligt teorin finns det vissa standarder vad gäller färgsättning på text, till exempel att länkar 

är klarblå och besökta länkar är mörklila.183 Samverkanskansliets webbplats följer inte detta, 

men eftersom en konsekvent färgsättning på länkarna används så har vi under våra 

användningstester upplevt att de problem som intervjupersonerna haft med navigeringen inte 

har berott på färgsättningen.  

 

                                                 
183 Preece (2002) 
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12 Slutsatser 
I följande kapitel redovisas våra slutsatser som besvarar vår frågeställning. Först besvaras varje 

delfråga i frågeställningen och sist besvaras huvudfrågan då den bygger på delfrågorna.  

 

12.1 Vad är de olika intressenternas mål och syfte med samarbetet? 

1997 kom ett krav från regeringen att universitet förutom att erbjuda utbildning till studenter 

och bedriva forskning även måste idka samarbete med det omgivande samhället. Örebro 

universitet har mött dessa krav på flera sätt, bland annat genom att inrätta ett särskilt 

samverkanskansli med uppgift att på olika sätt stödja samverkansuppgiften.184 Samarbetet 

består idag av Örebro universitet och företag och förvaltningar huvudsakligen i närregionen.  

 

Örebro universitet har som mål att webbplatsen ska vara inspirerande och informativ. Syftet 

med samverkan bygger på regeringsförordningen tredje uppgiften. Uppdragets syfte innebär 

att högskolan inte enbart ska förmedla kunskap till omvärlden. I stället ska högskolan även ha 

en ömsesidig kontakt med samhället och på så sätt att bidra till ekonomisk och social 

utveckling, sprida humanistiska samhällsideal och ett vetenskapligt förhållningssätt till 

kunskap och att bidra till ökad demokrati. Detta innebär att Högskolan bör sträva efter en 

fördjupad dialog med näringslivet där de gemensamt bildar ny kunskap. 

 

Målet med samverkan från de externa intressenternas sida är att rekrytera personal, ta del av 

kunskapen på universitet och kompetensutveckla sig själva. Arbesko har deltagit i 

gästföreläsningar och varit i kontakt med universitetet via PM-grupper. Deras syfte med 

samarbetet är att kompetensutveckla sig själva och ta tillvara på den kunskap som finns på 

universitetet.185 Sydkraft har varit i kontakt med universitetet genom att ha medverkat på 

universitetets arbetsmarknadsmässa Deras syfte med ett samarbete är att rekrytera framtida 

arbetskraft.186 SCB har varit i kontakt med universitetet via arbetsmarknadsmässor, 

uppdragsutbildningar och rekrytering. SCB samarbetar med Örebro universitet för att kunna 

rekrytera studenter med rätt kunskap och knyta forskare till SCB.187  

 

                                                 
184 Carlsund (2001) 
185 Intervju med Peter Svensson (2004-05-05) 
186 Intervju med Maria Blomqvist (2004-05-05) 
187 Intervju mer Rolf Paulsson (2004-05-04) 
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Svenskt näringsliv har ordnat seminarium tillsammans med universitetet och samverkat med 

universitetet på grund av att de ser universitetet som en resurs för deras egna kunder. Nerikes 

allehanda har också medverkat på arbetsmarknadsmässor. De samverkar med universitetet 

eftersom att de anser att de har ett ansvar gentemot studenter som ska komma ut i arbetslivet, 

men de är även intresserade av det senaste från den akademiska världen.188  

 

Länsstyrelsen har varit i kontakt med universitetet i samband med olika regionala 

utvecklingsprojekt. Länsstyrelsen uttrycker inget speciellt syfte med samarbetet.189  

 

12.2 Hur kan samarbetet upprätthållas och förbättras med hjälp av en 
webbplats? 

Ett bra samarbete kan upprätthållas och förbättras med hjälp av en webbplats. 

Samverkanskansliets webbplats bör kunna fungera som en mötesplats för företag och 

förvaltningar i regionen. Webbplatsen har stora potentialer att bli en viktig del vid ett 

skapande av ett ömsesidigt förtroende mellan universitetet och de externa intressenterna samt 

de externa intressenterna emellan, men behöver vissa förändringar.  

 

Våra intervjuer visar att webbplatsen har stora potentialer att bli en viktig del vid ett skapande 

av ett ömsesidigt förtroende mellan universitetet och de externa intressenterna samt de externa 

intressenterna emellan.  Webbplatsen i sig kan enligt vår analys fungera som en mellanhand 

för att vårda och förbättra kontakterna med de externa intressenterna och det är därför viktigt 

att den förmedlar rätt saker och fungera som ett verktyg för handlingsinriktade aktiviteter. 

Dessa har till syfte att knyta användaren till sig och fördjupa samarbetet.  

 

Våra studier visar att det är många komponenter som bidrar till hög användbarhet vad gäller 

ändamålsenlighet. En av dessa är kravet på god kommunikation, där webbplatsen fungerar 

som en länk mellan Örebro universitet och deras samarbetspartners. Språket på webbplatsen 

bör spegla användaren vilket innebär att interna uttryck inte ska användas externt. Slutsatsen 

vi kan dra är att rubrikerna på webbplatsen måste anpassas till användarna, vilket enligt våra 

tester inte är fallet idag.  

 

                                                 
188 Intervju mer Annelie Sirsjö (2004-05-05) 
189 Sven-Owe Eriksson (2004-05-04) 
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Våra tester visar att rubrikerna kan upplevas som tråkiga och oinspirerande, detta medför att 

många av besökarna tröttnar och lämnar webbplatsen. Samverkanskansliet borde istället satsa 

på rubriker som fungerar som vägledare och intresseväckare. Vi kan dra slutsatsen att 

webbplatsen idag använder standarder på ett lämpligt sätt, till exempel är menyn rätt placerad 

och de använder sig av en konsekvent färgsättning.  

    

12.3 Hur ser en bra design ut utifrån ett användarperspektiv? 

Hur ser en bra design ut utifrån ett användarperspektiv på en webbplats tillhörande denna typ av, 

enligt ovan specificerad, verksamhet? 

 

12.3.1 Ändamålsenlighet 

Om en användare av en webbplats upplever den som tråkig så kan användaren applicera detta 

intryck på hur organisationen bakom webbplatsen är.190 Med detta som grund drar vi 

slutsatsen att en tråkig design på denna typ av webbplats kan leda till att universitetet (i detta 

fall Örebro universitet) får en stämpel på sig att vara tråkigt och byråkratisk vilket kan 

försvåra ett samarbete med externa intressenter som tillhör en annan typ av organisation och 

inte är vana vid ett byråkratiskt upplägg. Våra användningstester visar att sidan bör vara mer 

lättsam språkmässigt, det finns också tydliga indikationer på att användarna skulle uppskatta 

webbplatsen mer om den hade fler och mer interaktiva element, detta enligt resultaten från 

Önskelistan.  

12.3.2 Effektivitet 

Samverkanskansliets startsida följer till stor del Lundhems princip runt hur en sida bör vara 

uppbyggd, men våra användningstester och intervjuer visar indirekt att mittenspalten behöver 

utnyttjas i större utsträckning. Bilden (se figur 9) på Samverkanskansliets startsida fyller inte 

den funktion en bild bör göra och texten fungerar ej som intresseväckare. Intervjupersonerna 

anser att sidan är rörig och inte väcker något intresse. Våra användningstester visar också att 

det är svårt att utläsa Samverkanskansliets syfte och enligt litteraturen är ett tydligt syfte med 

en webbplats en del av en sidas effektivitet. Vår slutsats är att sidan kan upplevas ointressant 

eftersom användaren inte kan utläsa syftet med webbplatsen och förstår i och med det inte sin 

egen roll tillsammans med samverkan. För att startsidan ska upplevas som intressant kan 

Samverkanskansliet utveckla webbplatsen genom att tydligt presentera sina mål och visioner, 

                                                 
190 Bille & Malmnäs (2003) 
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visa aktuella händelser och använda en bild som signalerar rätt budskap I 

Samverkanskansliets fall skulle en sådan bild kunna vara hämtad från något av deras 

samarbeten. Vi drar även slutsatsen att webbplatsen bör vara utformad utifrån hur användarna 

tänker istället för efter universitets stil som fallet är idag. Detta kan de åstadkomma genom att 

använda sig lite av det marknadsföringstänkandet som våra intervjupersoner representerar. 

 

Våra användningstester visar att rubriksättningen är felaktig. Teorier hävdar att en bra sida 

bör använda sig av lämpliga metaforer och rubriknamn. I samverkanskansliets fall är detta att 

använda ord på sina olika delar som ger rätt associationer hos den som besöker webbplatsen. 

De använder nu för interna benämningar på samtliga rubriker. Rubriken Samverkan skulle 

istället kunna benämnas Samarbete med näringslivet och rubriken Uppdragsutbildning endast 

för Utbildningar. Rubriken Utbildningssamverkan kan delas upp i mer tydliga rubriker genom 

att till exempel använda Arbetsmarknadsdag direkt i menyn eller lägga det under en rubrik 

med namnet Aktiviteter.  

 

Samverkanskansliet behöver enligt oss inte ändra på typen av navigationsmeny eftersom en 

meny som bygger på ett djup ger en bra översikt vart i menystrukturen användaren befinner 

sig, men våra användningstester visar dock tydligt att användarna får problem med att 

Samverkan är innästlad för djupt ner i menystrukturen. Detta tillsammans med att en felaktig 

rubriksättning används i vissa fall, till exempel på arbetsmarknadsdagssidan där användaren 

kommer till sidor som inte motsvarar rubriknamnet, upplevs som förvirrande. Detta kan 

Samverkanskansliet lösa genom att omstrukturera sin meny så att den inte är lika djup och 

använda sig av en logisk rubriksättning som grundar sig på användarnas begreppsvärld istället 

för på universitetets. Figur 15 visar exempel på hur en sådan omstrukturering skulle kunna se 

ut för att navigationen skulle fungera bättre. 

 

I analysdelen analyserar vi arbetsmarknadsmässans sida utifrån en tydlig hierarki där den 

förra arbetsmarknadsmässan är placerad högst upp i hierarkin och information om nästa års 

arbetsmarknadsmässa är placerad längst ner. Användningstesterna visade att mer information 

om nästkommande mässa önskades. Här drar vi slutsatsen att hierarkin borde ha varit 

omvänd. Nästkommande arbetsmarknadsmässa skulle läggas högst upp i hierarkin då det är 

det som efterfrågas mest. Detta skulle förmodligen även öka intresset för andra företag att 

delta. Längst ner i hierarkin borde information om den förra mässan placerat.   



- Slutsatser - 

 -81- 

12.3.3 Tillfredställelse 

Enligt ISO-standarden är tillfredställelse frånvaro av obehag och närvaro av en positiv attityd. 

Resultaten av våra användningstester visar att intervjupersonerna upplevde det svårt att hitta 

rätt kontaktpersoner som ansvarade för vissa specifika områden samt att de upplevde att 

navigeringen var komplicerad och ologisk, vilket enligt Preece kan leda till irritation. 191  Vi 

anser att Örebro universitets Samverkanskansliets webbplats bör vara mer tydlig med sin 

kontaktinformation. Idag finns många personer att kontakta, men det är svårt att hitta vem 

som ansvarar för vad. För att undvika irritation hos användaren anser vi att 

kontaktinformationen på en webbplats bör vara uppdelad med tydliga rubriker som visar 

vilket område respektive kontaktperson ansvarar för. Detta anser vi är extra viktigt på en 

webbplats som syftar till att stödja ett samarbete mellan ett universitet och dess externa parter, 

vilket naturligt innebär mer kontakt mellan parterna än vid en webbplats som endast har ett 

informativt syfte.      

12.3.3.1 Färgsättning 

Vad gällde färgsättningen på webbplatsen gick intervjupersonernas åsikterna isär huruvida 

den var bra eller inte. Hälften ansåg att webbsidan var steril och tråkig, medan hälften ansåg 

att den var bra. Vi upplevde att åsikterna gick isär beroende på vilken typ av organisation 

intervjupersonen representerade. De som kom från en förvaltning tyckte att sidan var bra, 

medan de som representerade ett företag tyckte att webbplatsen var tråkig. Färgerna på sidan 

knyter ann till färgerna på Örebro universitets logotyp. Vår slutsats är att Samverkanskansliets 

webbplats kräver en kompromiss. Denna kompromiss är inte nödvändig just vad gäller 

färgerna i sig utan istället beror troligtvis problemet på glorialeffekten. Kompromissen bör 

istället vara mer övergripande där man använder en design som både företag som har en nära 

statlig anknytning och företag som inte har det kan känna igen sig i och därför uppskatta. 

Färgsättningen i sig själv är i grunden enligt våra tester bra och detta stöds även i teorin där 

åsikter presenteras som att det är en bra idé att använda sig av ett företags egna färger. 

 

En intervjuperson ansåg att den blå färgen som används på all text på webbplatsen är svår att 

läsa eftersom kontrasterna till bakgrunden är för liten. Teorin anser att man bör undvika att 

placera komplementfärger bredvid varandra eftersom kontrasterna blir allt för skarpa.192 Vi 

anser att man kan dra slutsatsen att man även bör undvika för lite kontrast, som till exempel 
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den ljusblå texten på den vita bakgrunden på Samverkanskansliets webbplats. Framför allt 

kan vi dra slutsatsen att den ljusblå färgen inte bör användas på löpande text eftersom den då 

blir väldigt svår läst enligt användningstesterna. 

12.3.3.2 Bilder 

Bilder kan ha olika funktioner, till exempel som en introduktionsbild för att locka besökare.193 

På Samverkanskansliets webbplats finns en bild som bland annat föreställer Göran Persson 

tillsammans med rektorn för Örebro universitet. Enligt en användare gav detta signaler att 

universitetets samarbete sker på en mycket hög nivå. Med detta som grund drar vi slutsatsen 

att en webbplats som syftar till att främja ett samarbete mellan ett universitet och omvärlden 

bör använda sig av bilder som deras samarbetspartners kan identifiera sig med.  

12.3.3.3 Gränssnittsstandarder  

Det finns vissa gränssnittsstandarder som leder till lätt inlärning och ett lätt användande194 till 

exempel vad gäller färgsättning av länkar. Samverkanskansliets webbplats följer inte dessa 

standarder, men är ändå konsekventa med sin färgsättning. I och med att våra användare inte 

har upplevt detta som ett problem drar vi slutsatsen att en webbsida inte är tvungen att följa de 

standarder som finns, huvudsaken är att man är konsekvent med sin färgsättning för att 

användarna ska bli tillfredställda.  

 

12.4 Hur kan användbarhet fungera som ett verktyg för att utveckla en 
webbplats?   

Genom att anpassa en webbplats efter de externa intressenterna så kan bra samarbeten 

upprätthållas och förbättras. En webbplats bör fungera som en mötesplats där ömsesidiga 

förtroenden skapas och förvaltas. Detta kan göras genom att webbplatsen tydligt 

kommunicerar universitetets mål samt uppfyller de externa intressenternas syfte med besöket 

på webbplatsen. En hög användbarhet bidrar till att varaktiga relationer skapas som också 

innebär att användaren återkommer till webbplatsen. En hög användbarhet och en god design 

förmedlar en viss bild av universitetet, den så kallade glorialeffekten. Verkar sidan seriös och 

intressant så kommer dessa egenskaper även att tillskrivas universitetet. Således finns det 

många sätt som användbarhet kan fungera som ett verktyg för att utveckla en webbplats som 

har som syftet att främja ett samarbete mellan ett universitet och dess externa intressenter.  

                                                 
193 Bergström & Jutelius (2003) 
194 Nielsen (1993) 
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13 Rekommendationer till Samverkanskansliet  
När vi har utarbetat våra rekommendationer till förbättringar av webbplatsen har vi valt att framställa 

förändringsförslag för de delar av webbplatsen som användningstesterna berörde. Förändringarna 

baserar sig på resultaten av våra empiriska undersökningar. Dessa förändringsförslag bygger på de 

riktlinjer vi har tagit fram genom en grundlig analys av de empiriska resultaten tillsammans med teori.  

 

I vår studie har det på flera sätt framkommit att webbplatsens byråkratiska intryck inte passar 

målgruppen. Detta vad gäller språk i form av enskilda uttryck och, som intervjupersonerna 

har uttryckt det, ett tråkigt utseende. Vi upplever att detta problem till stor del grundar sig i att 

webbplatsen följer resten av Örebro universitets webbplats gränssnittsstandarder. Detta är 

enligt oss inte nödvändigt eftersom Samverkanskansliets del av webbplatsen riktar sig till en 

målgrupp utanför universitetet och är därför i behov av en annan framtoning. Utifrån denna 

idé har vi tagit fram en prototyp för de sidor vi har berört vid användningstesterna. Syftet är 

att Samverkanskansliet webbplats i sin helhet ska följa prototypens designprinciper.  

 

13.1 Viktigt att ha ett klart syfte 

Både den empiriska studien och vår teoretiska referensram poängterar att det är viktigt att visa 

vad organisationen har för syfte. I Samverkanskansliets fall är det för tillfället mycket 

otydligt. Vi har valt att lyfta fram syftet både vad gäller Samverkanskansliets syfte i stort, 

men även varje enskild del av webbplatsen. Detta genom att tydligt skriva ut syftet på varje 

huvudområdes startsidor, till exempel på utbildningssidan där syftet för denna del av 

webbplatsen står mitt på sidan.  

 

13.2 Tydliga kontaktpersoner  

Det har i vår studie framkommit att det har varit svårt att hitta exakt vem man ska kontakta för 

en specifik fråga. För att åtgärda detta problem och underlätta för användaren har vi 

kompletterat varje sida med en länk som ska leda till kontaktpersoner för det specifika 

området.  



 - Rekommendationer -  

  - 84 -

13.3 Trevlig färgsättning  

Vi nämner i slutsatserna att det är bra att man återanvänder färgerna i universitetets logga. Vi 

anser att färgsättningen i grunden är bra, men vi har valt att använda färgerna på ett annat sätt 

för att webbplatsen ska ge ett annat intryck. Den största förändringen som vi föreslår är att 

ändra bakgrundsfärgen till ljust blå. Detta för att rama in sidan på ett bättre sätt och för att 

signalera att det är en fristående del av Örebro universitetets webbplats, men även för att ge 

ett mer livfullt intryck. I prototypen har vi använt en mörkare färg på löpande text för att öka 

kontrasten så att den blir mer lättläst. Vi har valt att använda bilder med mer 

uppseendeväckande färger för att de ska vara mer intresseväckande och rikta användarens 

uppmärksamhet mot dem.   

 

13.4 Planera strukturen väl 

De enskilda sidorna är uppbyggda av tre spalter som tidigare, men vi anser att mittenspalten 

idag inte utnyttjas till fullo. I prototypen har vi placerat den viktigaste informationen där; i 

Örebro universitets fall syftet med samverkan. Bilden nedan (figur 15) visar den 

genomgripande strukturen i vår prototyp. 

 

 

Figur 15 Prototypens struktur. 

 

 



- Rekommendationer - 

 -85- 

13.5 Omstrukturering av navigationen  

Användningstesterna visar att den djupt innästlade menyn ger användarna problem. Dessa 

problem uppstår både på grund av att menyn är en delmeny i Örebro universitets webbplats 

men också på grund av rubriksättningen. För att lösa detta problem föreslår vi att flera 

ingångar till samma sida och två menyer.  

 

Meny ett är på vår prototyp placerad under logotypen och är en meny som visar djupet på hela 

Örebro universitets webbplats. Detta för att användaren lätt ska ha möjligheten att orientera 

sig tillbaka upp i webbplatsens hierarki. 

 

Meny två är av samma typ som tidigare och finns placerad till vänster. Den största 

reformationen vad gäller menyn är att denna är utlyft ur Örebro universitets stora meny men 

bygger på den tidigare menyns stil där visa rubriker har underrubriker. 

 

Tredje navigeringsmöjligheten är länkar i mittenspalten på varje överrubriks sida i form av 

bildlänkar. Bilden nedan visar ett exempel på hur en sådan bildlänk kan se ut. 

 

13.6 Passande rubriker 

Rubriksättningen på webbplatsen idag har visat sig fungera mindre bra. Problemen som 

uppmärksammats vid användningstesterna har varit att användarna inte kan relatera till 

rubrikerna, rubrikerna är felaktiga samt att det är svårt att förstå vad som döljer sig bakom 

dem. I prototypen har vi valt att ändra rubriksättningen till enklare mindre byråkratiska 

rubriker som bygger på förslag från användare.  

 

Vi föreslår att rubriken Utbildningssamverkan byter namn till Utbildningar eftersom endast 

begreppet utbildningar gör det enklare för användare att associera till utbildningsutbud. Under 

rubrikerna till Utbildningar föreslår vi två underrubriker som underlättar sökandet efter en 

utbildning. I förändringsförslaget ingår även en speciell rekryteringsrubrik och att även en 

egen rubrik för exjobb och doktorandjobb.  
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13.7 Intresseväckande bilder 

Bilder har tidigare används sparsamt och mindre lyckat. I vårt förändringsförslag föreslår vi 

att bilder kan användas både som intresseväckare i form av bildlänkar men också för att 

illustrera artiklar om till exempel genomförda samarbeten. Bildlänkarna består av 

porträttbilder på människor av båda könen och i olika åldrar. Varje bild är frilagd och försedd 

med en färgglad bakgrund i olivgrönt, turkosblått eller blått. Dessa bilder ska framför allt 

väcka intresse och liva upp webbplatsen men också fungerar som ett sätt att förmedla vilka 

Samverkanskansliet är och vilka som kan samarbeta med universitet. Användningstesten 

visade att intervjupersonerna inte kunde identifiera sig med den nuvarande bilden på 

startsidan samt att sidan inte var intressant, kändes stel och byråkratisk. Prototypen visar 

exempel på hur bildlänkar skulle kunna utformas. I en framtida version föreslår vi en större 

spridning i åldersspannet för att alla typer av användarna ska kunna identifiera sig med 

bilderna och därmed kunna se sin egen organisation som målgrupp för ett samarbete.   

 

Våra intervjupersoner har uttryckt att det anser att Samverkanskansliet borde marknadsföra 

sig bättre. Vi har dragit slutsatsen att en kompromiss mellan Universitets byråkratiska stil och 

företagens lättsamma attityd borde hittas. Ett sätt att uppnå detta är genom att komplettera 

webbplatsen med bilder av sådan karaktär. Ett exempel på sådana är de färgglada bilderna 

som är kompletterade med texter ställda i frågeform.  

 

13.8 Interaktionsmoment knyter användaren till webbplatsen  

Resultaten från Önskelistan har visat att det finns ett stort intresse för interaktionsmoment på 

webbplatsen. Vårt förslag är att ett kalendarium för aktuella händelser bör finnas under varje 

huvudrubrik. Exempel på detta kan ses i prototypen.  

 

Intervjupersonerna var positiva till de flesta förslagen på Önskelistan. Förutom kalendarium 

ansågs en lista med universitetets nuvarande samarbetspartner och intervjuer med forskare 

och lärare som mest relevant. Däremot fanns lite intresse för att implementera formulär där de 

kan stämma möten med universitetet samt möjlighet att utvärdera kurser de genomgått. En av 

intervjupersonerna föreslog även ett diskussionsforum, ett förslag som skulle leda till att 

användarna återkom till webbplatsen oftare och borde därför beaktas.  
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13.9 Inga stora textmassor på webbplatsen  

För att undvika för stora textmassor kan ingående information läggas på pdf-filer. Detta 

förslag framkom under intervjuerna. Något som efterfrågades var med detaljerad information 

om hur arbetsmarknadsmässan går till och konkreta utbildningsupplägg, något som skulle 

passa som pdf-filer.    
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13.10 Prototypen 

Nedan visas prototypen med gränssnitts förslag. Dessa bilder kan både ses som en helhetslösning men 

också som en inspirationskälla där enskilda lösningar går att ta till vara på. 

 

Bilden nedan (figur 16) visar ett förslag på en ny startsida. Bland annat har bakgrunden färgats ljusblå 

och intresseväckande bilder har lagts till som föreställer människor. Bilderna fungerar som länkar som 

leder till samma sidor som vissa av rubrikerna i menyn (se figur 17). Det är viktigt att användarna ska 

kunna identifiera sig med människorna på bilderna.  Syftet med samverkan har tydliggjorts vilket är en 

viktig förändring.   

 

 

Figur 16 Startsidan - Startsida med nya bilder och färgsättning. 
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Schemat nedan (figur 17) visar kopplingen mellan bildlänkarna och länkarna i menyn.  
 
 

 
Figur 17 Schema över länkar på startsidan. 
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Utbildningssamverkans sida har fått ett nytt rubriknamn och heter i förslaget endast 

Utbildningar. Även här har bildlänkar lagts till och syftet tydliggjorts.  

 
 

 

Figur 18 Utbildningar – Uppdragsutbildningssidan med nytt rubriknamn och tydligare syfte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Rekommendationer - 

 -91- 

Schemat nedan (figur 19) visar kopplingen mellan bildlänkarna och länkarna i menyn.  
 

 
Figur 19 Schema över länkar på utbildningssidan. 
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Rekryteringssidan är även den kompletterad med bildlänkar och förtydligat syfte (se figur 20).   
 

 

 

Figur 20 Rekrytering – Utbildningssamverkan med nytt rubriknamn, syfte och bilder. 
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Schemat nedan (figur 21) visar kopplingen mellan bildlänkarna och länkarna i menyn.  
 
 

 
Figur 21 Schema över länkar på rekryteringssidan. 
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Arbetsmarknadsdagens sida har fått en ny hierarki där först en allmän beskrivning av 

arbetsmarknadsmässan finns, sedan ett välkomnande till nästa arbetsmarknadsdag och sist en 

beskrivning av den mässa som har varit (se figur 22).   

 

 

Figur 22 Örebro universitets arbetsmarknadsmässa med ny hierarkisk ordning. 
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14 Egna reflektioner 
Mycket av den litteratur som finns inom ämnet användbarhet bygger på principen att det finns en rätt 

design som passar alla användare. Detta har varit ett problem för oss eftersom vi anser att 

gränssnittet för Samverkanskansliets webbplats måste anpassas efter den enskilde målgruppen. 

Samtidigt som vissa av designreglerna är alldeles för enkelspåriga så finns det en hel del bra idéer 

som är värda att ta fasta på.  

 

14.1 Arbetets gång  

Vår förförståelse bestod av att begreppet användbarhet till mestadels handlade om design. 

Under uppsatsarbetets gång har vi insett att användbarhet innefattar mer än blåa länkar och 

färgglada bilder. Vi har insett att vår syn på användbarhet som enbart bygger på 

gränssnittsutformning var felaktig och vi förstår nu vikten av att se användaren. Vår tidigare 

syn har påverkat arbetet på så sätt att vi har fått gå en omväg för att nå dit vi är idag. 

Konsekvensen av vår förförståelse blev att vi till en början sökte material på fel ställe.  

 

De empiriska resultaten av vår undersökning är i flera fall tvetydiga eftersom den kvantitativa 

delen av undersökningen inte riktigt visar på samma sak som den kvalitativa delen. Vi 

upplevde att det under samtal med intervjupersonerna framkom mer negativa åsikter om vissa 

delar av webbsidan än det gjorde när de hade möjlighet att graderingen vissa påståenden. Vi 

tror att detta kan bero på att intervjupersonerna undvek att sätta för låga betyg vid 

användningstesterna för att det inte skulle framstå som om de hade problem med att lösa 

uppgiften. Det kan också bero på att de helt enkelt inte tänkte efter ordentligt. Vid samtalen 

senare framkom det mer och mer saker som de ansåg vara bristfälliga. Vi tror dels att detta 

berodde på att situationen inte var lika utpekande mot dem som person och dels att 

intervjuerna väckte tankar som de kunde formulera i ord. När vi i efterhand reflekterar över 

vår undersökning skulle vi kanske ha kunnat ha lagt upp den på ett annorlunda sätt. Vi tycker 

fortfarande att upplägget var bra med en kvantitativ del och en kvalitativ del, men vi skulle till 

exempel kunna ha låtit intervjupersonerna resonera runt påståendena innan gradering skedde. 

Vi upplever i efterhand att intervjupersonerna skulle har reflekterat mer över sin gradering om 

vi hade ställt mer öppna frågor i samband med graderingen.   
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14.2 Samverkanskansliets webbplats  

Under arbetets gång har det blivit allt mer tydligt att webbplatsen idag har flera problem. 

Samtidigt har det varit svårt att bestämma vilka av dessa problem som ska åtgärdas eftersom 

användarna är så olika både med avseende på både bakgrund och vilken typ av samarbete de 

bedriver med Örebro universitet. Samverkanskansliets måste hitta en mittpunkt som passar 

alla och det är inte alltid så lätt. Vi upplever att Samverkanskansliet inte känner sina 

användare vilket tydligt avspeglas i webbplatsens utformning. Den största tanken bakom 

designen tycks vara att likna resten av Örebro universitets webbplats utan att närmare 

reflektera över ändamålet med just denna del av webbplatsen. Vi upplever även att de har 

fastnat i ett tänkande som är specifikt för universitetet vilket har lett till vissa brister i 

webbplatsens terminologiska uppbyggnad.  

 

Anledningen till problemen med webbplatsen skulle kunna grunda sig i att organisationen inte 

har några tydliga mål med webbplatsen utan har satt upp vagare mål där dess enda syfte är att 

inspirera och informera. Än mindre har de en plan om hur målen ska nås. Det finns de som 

menar att det inte räcker att ha en verksamhetsidé, det är lika viktigt att utveckla en klar 

affärsfilosofi. Verksamheten måste utveckla en idé för hur man kan tillfredställa 

intressenternas krav.195  

 

Vi har inte kunnat se att Samverkanskansliet har en plan för hur tredje uppgiftens mål ska 

uppfyllas och vi tror att däri ligger en del av problematiken att formulera egna mål på en 

mellannivå som förbinder tredje uppgiftens mål och målet med en inspirerande webbplats. 

Detta leder till att det är svårt att nå tredje uppgiftens mål eftersom man inte vet vilka de är, 

likväl är det svårt att få webbplatsen att ha en ändamålsenlig utformning. Vi tror att detta kan 

ha legat till grund för den negativa uppfattningen bland användarna. Vår uppfattning är att om 

Samverkanskansliet ska kunna nå optimalt resultat med sin webbplats måste de själva lägga 

ribban lite högre för att webbplatsen ska kunna fungera som en knutpunkt för samverkan i 

regionen.  

                                                 
195 Joyce (1996) 
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14.3 Riktlinjer  

Det har varit spännande att utforma prototypen eftersom den tillhör en webbplats som inte är 

typiskt ”kommersiell”, men fortfarande vill sälja in sig hos de externa intressenterna. 

Webbplatsen fungerar som en gräns där två helt olika organisationer möts. Webbplatsen 

skulle både vara informativ och intresseväckande, något som den inte lyckas med idag. Vi 

upplever att webbplatsen har stora potentialer som Samverkanskansliet inte har tagit vara på. 

Vi upplevde att universitetet hade svårt att ta till sig synpunkterna från webbplatsens 

användare, trots att de hade efterfrågat en utvärdering. Vi tror att universitets sätt att se på sig 

själv som friställd från marknaden är det som kan ligga lite till grund för denna inställning, 

men också till stor del faktumet att Samverkanskansliet inte förstår vikten av sina användares 

åsikter. Det har varit intressant att använda denna webbplats som exempel eftersom det har 

funnits så många dimensioner av problem och olika typer av användare och förväntningar. 

Detta har resulterat i att vi har lärt oss mycket om vikten av att anpassa generella modeller 

efter den specifika situationen och hur viktig användbarhet är. 

 

Till en början uppfattade vi webbplatsen som en informationspärm, endast fylld med sidor 

med text. Genom att ändra färgsättning, göra sidorna gladare och livfullare så var resultatet 

förbluffande. En viktig del för Samverkanskansliet är att alltid hålla webbplatsen uppdaterad 

och spännande så att deras användare får en anledning att komma tillbaka gång på gång. De 

empiriska resultaten visar tydligt på en önskan om mer interaktion mellan användaren och 

webbplatsen vilket vi också tror skulle leda till att de återkom i större utsträckning och att de 

inte enbart såg webbplatsen som en adressbok.  

 

14.4 Vidare studier inom området  

Vi har funderat på hur man skulle kunna fortsätta den här studien och vi tycker bland annat att 

det skulle vara intressant att undersöka om Samverkanskansliet uppfyller tredje uppgiftens 

mål. Vi har i denna uppsats avgränsat oss från att studera detta eftersom uppsatsen då skulle 

bli för omfattande.  I en sådan studie skulle man även få beakta andra kommunikationskanaler 

än deras webbplats. Det vore även att studera marknadsföringsaspekten i detta. Hur ett 

universitet kan marknadsföra sig är en intressant fråga att fundera över eftersom det ofta är en 

viktig dela av utformningen av en webbplats.  
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Det skulle vara spännande att tillämpa de riktlinjer vi har tagit fram på en webbplats där 

rollerna är omvända, d.v.s. en webbplats som tillhör ett företag och som riktar sig till 

universitetet och studenter. Detta för att se om våra riktlinjer är hållbara även för en 

organisation som har större behov av att väcka intresse hos besökarna i konkurrenssyfte.   

Nedan följer en lista med konkreta frågor som vi tycker vore intressanta att besvara vid 

fortsatta studier inom ämnet:  

 

• Hur mycket påverkas relationerna mellan webbplatsens ägare och dess användare av 

en webbplats design?   

• Hur ofta bör en organisation utvärdera sin webbplats för att bibehålla hög kvalitet?  

• Hur kan ett universitet marknadsföra sig på ett bra sätt?  

• Uppfyller Samverkanskansliet tredje uppgiftens mål?  

• Hur skulle ett verktyg för att ta fram riktlinjer för hög användbarhet på olika typer av 

webbplaster kunna se ut?  

• Hur ser intervjupersonerna på förbättringsförslagen av Samverkanskansliets 

webbplats?   

• På vilket sätt skulle intervjupersonerna förhålla sig till den utformade prototypen?   
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Bilaga 1 – Användningstest 1, 2, 3 
 
 

Instämmer   Instämmer  
inte alls helt
   

 
Ditt första intryck av 1 2 3 4 5 
sidan var bra. 
 
Du hittade vad du  1 2 3 4 5 
förväntade dig att finna 
under fliknamnet 
 
Du fann tillräckligt  1 2 3 4 5 
med information utifrån dina 
förväntningar. 
 
Det var lätt att hitta 1 2 3 4 5 
någon att kontakta. 
 
Textens  1 2 3 4 5 
svårighetsgrad var  
lämplig. 
 
 
 

• Var det lätt att utföra uppgiften? 
 
 

• Tycker du att rubriken är passande för innehållet? 
 

 
• Vad är ditt första intryck av sidan? 
 
 
• Vad förväntar du dig att hitta under denna flik?  
 

 
• Finns det tillräckligt med information utifrån dina förväntningar? 
 

 
• Är det lätt att hitta någon att kontakta för frågor rörande just denna 

sida/ämnesområde? 
 

 
• Vad anser du om svårighetsgraden på texten? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
 
Allmänt  
 
1. Vad arbetar du med? 
 
 
2. I vilket sammanhang har ni varit i kontakt med universitetet tidigare? 
 
 
3. Har du varit inne på webbplatsen tidigare? 
 - Om inte, vad skulle få dig att använda sidan? 
 - Om ni har det, i vilket sammanhang vad det? 
 
 
4. Vad använder du för webbläsare? 
 
 
 
Webbplatsens innehåll 
 
5. Vad betyder ordet samverkan för dig? Hur skulle du själv definiera det? 
 
 
6. Vad trodde du att du skulle ”klicka” för att komma till den del av webbplatsen som berör 
samarbetet mellan universitetet och näringslivet? (Om du utgår från startsidan, www.oru.se) 
 
 
7. Förstår man vad avdelningen samverkan gör genom att läsa texten på första sidan? 

- Vad tycker du ska stå? 
 
 
8. Vilket intryck får du av samverkan efter att ha läst om den på webbplatsen? 
 
 
9. Hittar du den information du vill på webbplatsen? 
 
 
10. Vilka frågor har ni om universitetet vad det gäller Samverkan, vad är ni intresserade av 
att veta? 
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Webbplatsens utseende 
 
11. Är det lätt att navigera på webbplatsen? 
 
 
12. Tycker du att webbplatsen har en generellt sett trevlig och snygg design? 
 
 
13. Vad tycker du om färgsättningen? 
 
 
14. Är teckensnittet lättläsligt? 
 
 
15. Är teckensnittet snyggt? 
 
 
16. Är det lagom mycket bilder? 
 
 
17. Ger webbplatsen ett professionellt intryck? 
 
 
18. Är menyn logiskt placerad och för dig på ett naturligt sätt? 
 
 
19. Blir ni intresserade av ett samarbete genom att ta del av sidan? 
 
 
20. Vad skulle finnas på sidan för att ni skulle bli mer intresserad av ett samarbete med 
universitetet? 
 
 
Kommunikation med universitetet 
 
21. Vad är ert syfte med ett samarbete med universitetet? 
 
 
22. Hur var ni tidigare i kontakt med universitetet? (kommunikationsmedel) 
 
 
23. Har ni några egna idéer på hur webbplatsen skulle kunna förbättras så att den skulle 
fungera som ett kommunikationsmedel mellan er och universitetet? 
 
 
24. Är det någonting du saknar på sidan? 
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