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Förord
Denna masteruppsats är det sista vi gör som studenter på IT och Managementutbildningen vid
Linköpings universitet. Studien har gett oss både djup och bred förståelse inom utvärderings- och
kvalitetsområdet, två områden där företagen till synes aldrig kan få nog.
”The race for quality has no finish line,
so technically it’s more like a death march” – Okänd
Vi vill tacka Verket för Högskoleservice (’VHS’) för att de gav oss uppdraget att göra en utvärdering av
Nationella Exjobb-poolen, där vi fick tillgång till deras system. Vi vill tacka alla personer som hjälpt
oss och framför allt de personer som vi fått diskutera med genom projektets gång. Ett extra stort tack
till Lena Djärvh-Eriksson som har varit vår huvudsakliga kontaktperson och Helena Malmenklint som
bidragit med insikt inom tjänsten. Utan alla hjälpsamma personer som bidragit med åsikter och
svarat på undersökningsfrågor skulle vi inte fått samma inblick, tack för att ni hjälpt oss med denna
lärorika och intressanta uppgift.
Vi vill även tacka vår handledare på Linköpings universitet, Ulf Melin, för att han har varit tillgänglig
för handledning och frågor där han bidragit med sin kunskap inom ämnet och med sin vägledning.

Sammanfattning
Syfte: Denna studie har två huvudsyften, ett praktiskt och ett akademiskt. Det praktiska huvudsyftet
är att genomföra en utvärdering av e-tjänsten Nationella Exjobb-poolen (’xjobb.nu’) som drivs av
Verket för Högskoleservice (’VHS’). Kopplat till detta har vi haft vårt akademiska huvudsyfte som varit
att utvärdera hur väl tre metoder (’Effektstyrning’, ’DEVIS’ och ’Expertutvärdering’) passar för att
utvärdera en existerande e-tjänst.
Frågor: Vi har utgått från tre forskningsfrågor som med grund i vårt syfte är uppdelade i akademiska
och praktiska frågor med inriktning på att utvärdera användbarheten hos en e-tjänst och hur
användbara de tre metoderna är för utvärdering av e-tjänst.
Forskningsmetod: Vår studie har varit till största delen kvalitativ med inslag av kvantitativ metod och
har haft en induktiv ansats. Arbetet har även varit en fallstudie ur det perspektivet att våra studier av
metoderna kan ses som fall. Arbetsordningen har varit sådan att vi sammanställde metoderna för att
kunna ställa upp dem så att den efterföljande metodjämförelsen blev möjlig. Efter metodjämförelsen
har vi sedan tillämpat metoderna på vårt undersökningsobjekt och analyserat resultatet av detta för
att få fram vårt utvärderingsresultat.
Kunskapsbidrag: Vår studie har ett praktiskt kunskapsbidrag och ett akademiskt kunskapsbidrag. Det
praktiska kunskapsbidraget är ett utvärderingsresultat till VHS; att deras sida är funktionell och
stödjer de flesta designregler för användbarhet men har ett antal punkter som kan åtgärdas. Det
akademiska kunskapsbidraget är i form av ett utvärderingsresultat av de tre metoderna; att
metoderna kan användas tillsammans och åtminstone Effektstyrning inte bör användas ensamt vid
utvärdering. Vi har även valt att kalla den uppsättning verktyg vi har använt för en metod vid namn
S.A.E. – Systematisk Användbarhetsutvärdering av E-tjänst.
Nyckelord: IS-utvärdering, utvärderingsmetod, utvärderingsmetodik, e-tjänst, DEVIS, Effektstyrning,
Expertutvärdering
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DEL 1 - Introduktion

I denna del av uppsatsen presenterar vi inledande uppsatselement, metod
och vårt underliggande uppdrag. Dessa ligger som grund för alla
efterkommande kapitel.
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1 Inledning
I detta kapitel presenterar vi inledande uppsatselement som grund för vårt arbete.

1.1

Bakgrund

Detta examensarbete grundar sig i ett uppdrag från Verket för högskoleservice (’VHS’) och består av
att utvärdera en e-tjänst samt att utvärdera metoder för utvärdering av e-tjänster.
Ett examensarbete (’exjobb’) genomförs som avslutning av en utbildning på universitetsnivå och kan
genomföras på uppdrag av (och möjligen hos) en aktör i den privata sektorn eller en forskningsaktör,
men måste oavsett uppdragsgivare uppfylla akademiska krav. (xjobb.nu, 2011)
Populariteten hos exjobb kan spåras dels till att det är ett bra sätt att knyta kontakter i arbetslivet
(xjobb.nu, 2011), dels till att arbetet är mer praktiskt än andra akademiska arbeten (lnu.se, 2011).
Ansvaret för att hitta möjliga uppdragsgivare för exjobb ligger till största delen på studenten själv.
Hjälp kan ges av eventuella aktörer på studentens lärosäte men studenten måste själv uppsöka dem.
En tjänst som studenter kan nyttja som hjälp att hitta exjobb är Nationella Exjobb-poolen
(’xjobb.nu’).
Personer kopplade till Exjobb-poolen berättar att Kungliga Tekniska Högskolan (’KTH’) 1996 började
utveckla internettjänsten som senare blev Exjobb-poolen och att driften av denna övergick till VHS
2006. I samband med detta skedde vidareutvecklingen till den lösning som finns idag. E-tjänsten
utvecklades för att vara ett hjälpmedel för studenter att hitta exjobb, men via detta blev det även ett
hjälpmedel för uppdragsgivare att hitta studenter till sina uppgifter. E-tjänsten fick också fördelen att
exjobben kan delas ut nationellt istället för individuellt till olika lärosäten.
VHS vill nu vidareutveckla e-tjänsten för att hålla den modern och öka användningen. Innan denna
vidareutveckling ska den nuvarande versionen utvärderas för att utreda vad som behöver göras. VHS
valde att låta studenter göra detta i form av ett exjobb och lade därför ut en annons på Exjobbpoolen om att göra en sådan utvärdering. Utredningen ska bedöma huruvida e-tjänsten har hög
användbarhet och ska enligt uppdraget göras med metoden ’Effektstyrning av IT’ (’Effektstyrning’)
enligt Ottersten & Balic (2004) med hjälp av Expertutvärdering.
En definition av användbarhet kan erhållas från ISO 9241:11; ”Användbarhet är den utsträckning till
vilken en produkt kan användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål med
effektivitet, hög effekt och tillfredsställelse i ett specificerat sammanhang.” – s. 2. (Egen
översättning.)
Denna definition beskrivs av Ottersten & Berndtsson (2002) som vidare tar upp de faktorer som
designen behöver tillfredställa baserat på (1) det mänskliga systemet, (2) produktens
användningssammanhang och (3) förväntad produktnytta.
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Vid utvärdering av användbarhet, liksom design av den, är det lämpligt att använda sig av en metod.
Detta då metoder hjälper sina användare att hålla reda på vad de ska ha i åtanke och vilka aktiviteter
som bör genomföras. (Löwgren, 1993).
Jayaratna (1994) definierar metodologi (/metod) som:
”ett explicit sätt att strukturera sitt tänkande och agerande. Metodologier innehåller modell(er) och
reflekterar specifika perspektiv av ’verklighet’ baserat på en uppsättning filosofiska paradigmer. En
metodologi bör säga ’vilka’ *aktiviteter+ som ska *genomföras+ och ’hur’ dessa *aktiviteter] ska
genomföras och allra viktigast ’varför’ dessa *aktiviteter+ ska *genomföras+, i just den ordningen.”
(Jayaratna, 1994, s. 37, egen översättning.)
Från definitionen av metod ovan kan härledas att definiera ett verktyg som:
En aktivitet i utveckling eller vidareutveckling som är fristående från andra aktiviteter men kan ha ett
konsument- eller producentförhållande till andra aktiviteter gällande information och/eller
artefakter.
Om en produkt ska ha hög användbarhet behöver den uppfylla beställarens och användarens syften,
exempelvis genom att effektivisera arbetsuppgifter, och vara anpassad efter användaren, exempelvis
i hur den visar information. (Ottersten och Berndtsson, 2002)
Detta innebär att för att en produkt ska kunna anpassas för användbarhet måste utvecklaren veta
vem som ska använda den och vad som ska uppnås, det vill säga i vilket sammanhang produkten ska
användas. Exempelvis är sammanhanget för en e-tjänst att det är en leveranskanal, exempelvis en
webbsida, för information från eller självbetjäning mot en aktör som är i mindre grad beroende av tid
och plats, vilket gör dem tillgängligare och mer användarkontrollerade (Rowley, 2006).
Rowley anger, oavsett om e-tjänsten är en informationstjänst eller en självbetjäningstjänst, denna
innehållsinriktade definition: ”E-tjänster är gärningar, handlingar och prestationer vars leverans stöds
av informationsteknologi (inklusive webben, informationskiosker, och mobila enheter). Sådana etjänster inkluderar service elementen elektronisk försäljning, [kundsupport, kundservice], och
tjänsteleverans.” (Rowley, 2006, s. 3, egen översättning.)
Lagsten (2009) berättar att frågan om huruvida de informationssystem som används är bra eller inte
har intresserat forskare i åtminstone ett tjugotal år. Sin definition av informationssystem baserar
Lagsten (2009, s. 8) på Fitzgerald et al (2002, s. 4): ”ett system som samlar, lagrar, behandlar och
levererar information som är relevant för en organisation (eller ett samhälle) på sådant sätt att
informationen är tillgänglig och användbar för de som vill använda den, inklusive chefer, anställda,
kunder och medborgare. Ett informationssystem är ett system av mänsklig aktivitet (socialt system)
som kanske eller kanske inte involverar användandet av datorsystem.”. (Egen översättning.)
Vidare sägs att det pekar på att det datorbaserade systemet är ett delsystem i ett större system
bestående av mänsklig-aktivitet.
Utvärdering av informationssystem säger Lagsten (2009) innebär att fastställa om systemet är bra
eller ej i ett eller flera avseenden. En mängd olika aspekter i samband med frågan har undersökts och
debatten går vidare om vilket eller vilka perspektiv som bör användas för kunskapsutvecklingen och
praktiken inom utvärdering av informationssystem. Lagsten (2009) tar upp vilket paradigm som råder
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inom informationssystemsområdet och använder sig av Goles & Hirschheim (2000) för att visa att det
mest framträdande paradigmet är funktionalism som ”söker [...] förklaring till hur element i ett
socialt system interagerar för att skapa en integrerad helhet” (Lagsten, 2009, s. 18) baserat på
positivistiska ideal.

1.2

Problematisering

VHS har inte uppdaterat sidupplägget sedan ett par år och när de nu planerar att göra det undrar de
vad som behöver göras. VHS använder och förespråkar att delar av Effektstyrning och
Expertutvärdering används för att ta reda på detta. Frågan kan dock ställas om de metoderna är
passande för uppgiften. Expertutvärdering är visserligen, som namnet antyder, en metod för
utvärdering men Effektstyrning har tagits fram för utveckling av IT-system.
Vi ser ett problem med det låga utbudet av metoder för utvärdering med inriktning på e-tjänster och
drar slutsatsen att det inte är ett brett utforskat område. Metoder för utveckling är dock ett
välutforskat område med över 1000 metoder att välja mellan (Jayaratna, 1994) . En mer akademisk
fråga blir då om metoder för utveckling är passande för utvärdering. Ejvegård (2007) pekar på vikten
av att använda sig av rätt metodik (där metodik enligt Cronholm (2007) kan översättas till metodtyp,
och metod är på instansnivå med en specifik uppsättning verktyg och arbetssätt. Med andra ord
metodik handlar om vilken sorts metod det är). Den metod som används måste passa det tillgängliga
materialet och de frågor som ställs. Fungerar utvecklingsmetoder för utvärdering? Och då
utvärdering av e-tjänster?
Avison & Fitzgerald (2003) och Jayaratna (1994) förespråkar att bättre förståelse för metoder kan
erhållas genom jämförelse av metoder och att det kan göras av akademiska skäl (öka förståelse för
metoderna) och praktiska skäl (välja ut en metod att använda). Ett sätt att utvärdera om metoden är
passande blir därmed att jämföra med en annan metod. DEVIS: Design av Verksamhetsstödjande ITsystem (Broberg, 2009) är en relativt ny metod för ny- och vidareutveckling som baserats på två
andra framgångsrika metoder och har därför en relativt stor uppsättning verktyg och möjlighet till
stor täckning. De tre metoderna skiljer sig i tillvägagångssätt och antal verktyg, men ingen av dem
presenterar sig som en metod för utvärdering av e-tjänster.

1.3

Syfte

Detta arbete har två huvudsyften. Dels ett mer praktiskt som går ut på att göra en utvärdering av
xjobb.nu på uppdrag av VHS som ska påbörja ett förnyelsearbete på e-tjänsten och dels ett mer
akademiskt syfte som går ut på att via användning utvärdera tre utvalda metoder, DEVIS,
Effektstyrning och Expertutvärdering.
Det innebär att arbetets syften kan ställas upp så här:
Huvudsyften
- Att utföra en utvärdering av xjobb.nu
- Att använda metodjämförelse för att utvärdera följande tre metoder mot bakgrund av
utvärdering av en e-tjänst:
o Effektstyrning av IT (Ottersten & Balic, 2004) (’Effektstyrning’)
o DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system (Broberg, 2009) (’DEVIS’)
o Expertutvärdering (Ottersten & Berndtsson, 2002)
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o

Att utifrån vår utvärdering av ovan nämnda metoder sätta samman dem till ett
förslag till en metod för utvärdering av e-tjänster

Vi har vidare tre delsyften som kommer från våra huvudsyften och går ut på att vi ska använda de tre
nämnda metoderna på xjobb.nu. Dessa kan ställas upp enligt följande:
Delsyften
- Att använda Effektstyrning på xjobb.nu
- Att använda DEVIS på xjobb.nu
- Att använda Expertutvärdering på xjobb.nu
Syftet kommer att resultera i (1) en rekommendation till VHS om vad de bör göra för att öka
användbarheten på xjobb.nu, (2) ett kunskapsbidrag till kunskapsfältet kring metoder för utvärdering
av e-tjänster och (3) ett förslag till en metod för utvärdering av e-tjänster.

1.4

Frågeställning

Våra frågor är uppdelade i akademiska frågor av utforskande karaktär som ska leda till ett
kunskapsbidrag, och uppdragsfrågor med grund i vårt uppdrag från VHS som ska besvaras.
Akademiska frågor
Fråga 1
Finns det passande verktyg för utvärdering av webbsidor i metoder för nyutveckling och/eller
vidareutveckling av datorsystem?
- Finns det passande verktyg i Effektstyrning?
- Finns det passande verktyg i DEVIS?
- Hur lämpar sig Expertutvärdering?
- I jämförelse, vilka av metodernas verktyg är mest passande?
Fråga 2
Hur kan ett förslag till en metod för utvärdering av e-tjänster se ut med grund i de metoder vi ska
utvärdera?
Vilka verktyg från de tre metoderna är passande att sätta samman till en metod, och hur ska de
relatera till varandra?

Uppdragsfrågor
Fråga 3
Är xjobb.nu ändamålsenligt utformat för god användbarhet?
Fråga 4
Vad bör VHS göra för att förbättra användbarheten på xjobb.nu?
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1.5

Avgränsningar

Denna studie ska inte ses som en fullständig redovisning av området kring utvärdering av e-tjänster.
Området är för studiens syfte för omfattande och skulle inte tillåta tillräcklig detaljeringsnivå. Vi
kommer därmed inte att behandla tekniska eller finansiella aspekter, exempelvis kodgranskning och
kostnadsanalys. Gällande tillämpningen av utvärdering kommer vi inte att behandla verktyg vi anser
vara ej passande i aktuella metoder eller granska och jämföra med andra metoder. Då studien gäller
användbarhet på xjobb.nu och lämplighet hos aktuella metoder kommer vi ej heller att utforska
varför VHS använder sig av och rekommenderar metoderna Effektstyrning och Expertutvärdering. Vi
kommer vidare att avgränsa oss till att enbart behandla utvärdering av e-tjänst och inte angränsande
aspekter inom informatikområdet som till exempel e-förvaltning. Tjänsten kom inte till på grund av
statliga order och hålls inte vid liv av statliga order eller medel, vi kommer inte göra sådana
kopplingar då vi anser att det begränsar studiens generalitet. Angående analys så kommer vi inte
analysera vår analysmetod, det vill säga hur vi har analyserat metoderna. Vår analysmetod kommer
inte heller att inkludera insamling av empiri för metodjämförelsen, dock kommer vi använda empiri
från utvärderingen av e-tjänsten.

1.6

Målgrupp

Denna text riktar sig till VHS och i ett vidare perspektiv till personer och företag/myndigheter
intresserade av utvärderingsmetodik och användbarhetsutvärderingar i samband med e-tjänster.
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1.7

Disposition

För att underlätta både för oss vid framtagning av denna rapport och för rapportens läsare tog vi
fram en dispositionskarta (se figur 1). Kartan visar hur textens olika element relaterar till varandra.
Siffrorna indikerar kapitelnummer i texten. Dispositionen är inte bara baserad på ordningen av
elementen i texten utan även på den ordning som elementen behövde göras i undersökningen (se
avsnitt 2.1).

Figur 1 Disposition
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Vi valde som figur 1 indikerar att dela upp texten i fyra delar. Del ett är en introduktionsdel som
informerar om bakgrundsinformation och tillvägagångssätt. Del två jämför metoderna baserat på
deras teori (”Metodjämförelse”, kapitel 7) direkt efter att ha ställt upp teorierna för att möjliggöra
denna jämförelse (”metodsammanställning”, kapitel 4, 5 och 6). I del tre tillämpar vi de tre
metoderna för att med deras verktyg undersöka undersökningsobjektet (xjobb.nu)
(”metodtillämpning”, i kapitel 8, 9 respektive 10), för att sedan jämföra resultaten från
tillämpningarna med varandra (”Analys av resultat från metodtillämpning” kapitel 11). Och slutligen
del fyra, där vi presenterar resultatet av vårt arbete (baserat på kapitel 7 och 10).
Anledningen till att vi valde att disponera vår text som vi gjorde var att vi ville ha en stark koppling
mellan metodernas teori (kapitel 4, 5, 6) och analys av den teorin (kapitel 7) samt mellan
tillämpningen av metoderna (kapitel 8, 9, 10) och analysen av resultaten från den tillämpningen
(kapitel 11). Vi ville disponera uppsatsen så att del 1 var inledande uppsatselement, del 2 var
teoretisk analys, del 3 praktisk analys och del 4 slutsatser och reflektion.
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2 Forskningsansats och metod
I detta kapitel presenterar vi de arbetssätt och förhållningssätt som vi har använt under vårt arbete.

2.1

Arbetsordning

För att illustrera den arbetsordning vi följde genom arbetet tog vi fram en representerande figur över
hur förloppet skede (se figur 2). Som figuren visar så byggde vår forskningsmetod på att vi (1) gjorde
en sammanställning av metoderna (Effektstyrning, DEVIS och Expertutvärdering), (2) analyserade
metoderna enligt denna sammanställning, (3) utvärderade xjobb.nu enligt metoderna och (4)
analyserade resultaten från e-tjänsteutvärderingen. Vi (5) sammanställde sedan dessa resultat i en
gemensam slutsats för att avgöra hur bra metoderna är på den uppgift vi hade. Siffrorna
representerar den arbetsordning vi följde genom arbetet.

Figur 2 Forskningsflöde

2.2

Planering

För att hålla reda på de delar av texten vi hade kvar att skriva och vilka som passade bäst att ta
härnäst använde vi inom varje moment en prioritetsrankad lista där vi skrev in de uppgifter som
skulle göras.
Det som påverkade rankningen på listan var möten och datainsamling. Då vi behövde ha med
presentationer till möten och vissa moment behövde data fick vi prioritera upp framtagning av
presentationer och insamling av data. Detta i sin tur innebar att skrivandet av avsnitt som baserade
sig på moment som behövde data prioriterades ned i väntan på data för att kunna genomföra dessa
moment. I och med denna prioritetslista hade vi fördelen att det alltid fanns ett delmål att arbeta
mot, men då den förändrades under arbetets gång valde vi att inte presentera den i denna text.
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2.3

Tillvägagångssätt för metodanalys

Här presenterar vi hur vi gick till väga för att sammanställa och utvärdera metoderna.
Goldkuhl (1996) skriver att forskaren kan beskriva och analysera metoder så som de är avsedda att
användas enligt upphovsmakarna eller studera dem i deras faktiska användning. Dessa perspektiv
kallas idealtypiskt perspektiv respektive situationellt perspektiv. När en metod ska utvärderas är det
alltså bra att studera både dess teori och dess användning.
Avison & Fitzgerald (2006) och Jayaratna (1994) skriver att metodjämförelse kan användas som
teknik för att få en ökad kännedom om metoder och se deras skillnader, styrkor och svagheter.
Utifrån Avison och Fitzgerald (2006) kom vi fram till ett antal huvudpunkter som vi anser passar för
jämförelse av metoder. Vi presenterar dessa nedan, de kommer sedan utgöra grund för avsnitt i
kapitel 7 där vi presenterar vår teoribaserade metodjämförelse.
-

Metodverktyg (Techniques and tools) – Hur ställer sig metoden till verktyg?
Utvärderingsnivå (Scope) – På vilken nivå lägger metoden utvärderingen?
Roller (Practice) – Förespråkar metoden användning av specifika roller?

Utifrån dessa författare (Goldkuhl, 1996; Avison & Fitzgerald, 2006; Jayaratna, 1994) valde vi att
basera våra jämförelser på metodernas teori (Del 2) och resultat av användning av denna teori (Del 3,
Fallbaserad metodanalys = Outputs).
Vår metodanalys grundar sig i en genomgång av metodkällorna för att sammanställa listor över
verktyg och arbetssätt i metoderna. I dessa listor har vi poster med beskrivningar av verktygen och
arbetssätten. I följande steg så ställer vi dessa listor mot varandra för att ta fram likheter och
skillnader mellan metoderna. Därefter nyttjade vi sammanställningarna för att tillämpa metoderna
med syfte att ta fram data för resultatbaserad metodjämförelse.

2.4

Vetenskapsteoretiska förhållningssätt

Forskaren kan förhålla sig till forskningen på ett antal olika sätt. Vi redogör nedan för två relativt
motsatta förhållningssätt, positivism och hermeneutik, samt det förhållningsätt vi har valt att
använda för detta arbete och varför.

2.4.1 Positivism
Positivism menar att alla vetenskaper i grunden är vetenskap om samma verklighet, vilket
exemplifieras genom, bland annat, att positivism anser att fysiska och sociala fenomen är detsamma.
Människan är ett djur, därför kan teorier om människan formas utifrån djurförsök. (Andersson, 1979)
Sann vetenskap om samhället kommer enligt positivism från matematiska och statistiska modeller
över relationerna mellan olika stimuli och beteenden. Positivism menar att vetande uppstår genom
att helt enkelt samla in och systematisera fakta och nöjer sig därför med att objektivt beskriva och
analysera fenomen just som de är. (Johansson & Liedman, 1993)
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Detta görs dock med förenklingar, det vill säga forskaren bortser från fenomens karaktäristiska
egenskaper för att observationer och annat ska kunna generaliseras för att uppnå
allmängiltig/generell kunskap.
Positivism skiljer skarpt på fakta och värderingar och menar att forskare både kan och bör skilja på
dem även om denne är medveten om deras betydelse för, och inflytande på, forskning. (Andersson,
1979)
Forskaren ska registrera observerbara data med sina sinnen och sedan med förnuftet göra logiska
slutledningar och begreppsredskap (Johansson & Liedman, 1993). Utifrån känslorna får människan
värderingar och känsloupplevelser och för att subjektets värderingar ska påverka studien så lite som
möjligt förespråkas distans mellan forskaren och studieobjektet. (Andersson, 1979)

2.4.2 Hermeneutik
Enligt Ödman (2004) handlar Hermeneutik om (1) att greppa omätbara dimensioner genom att syfta
till förståelse, (2) tolkning som kunskapsform, och (3) ett vetenskapligt förhållningssätt som inriktar
sig på att hjälpa till att utforska existentiella problem. Det hermeneutiska kunskapsintresset ligger i
att förstå studieobjekt och uttrycka deras förhållanden i språk. Detta görs genom tolkning, vilken
forskaren dock får vara försiktig med för att se till att denne inte övertolkar, vantolkar eller tillfogar
skada med tolkningen. Något som ibland, men inte alltid, kan tillgodoses av att exempelvis
intervjupersoner får diskutera tolkningarna. (Ödman, 2004)
Hermeneutik omfattar enligt Ödman (2004) fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse
och förklaring:
- Tolkning handlar om förmedling av innebörder och betydelser.
- Förståelse är när en person finner lösningen på något och får insikt om vad denne ser ett
föremål eller en människa som.
- Förförståelse är tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor, vilka förändras
under arbetets gång.
- Förklaring hjälper om personen i fråga inte har förståelse.
Hermeneutiskt arbete inkluderar även ett moment av rörelse eller dynamik där tolkning och
förståelse ska utgöra en process mot ny och gärna fördjupad och vidgad förståelse. Med detta går
forskaren från en första förenklad och troligen mer eller mindre felaktig förståelse, mot en senare
förhoppningsvis mer korrekt förståelse. Under denna process går arbetet fram och tillbaka mellan
delar och helheten där de belyser varandra. Empirin får innebörd genom relatering till tolkarens
erfarenhet, teoretiska perspektiv och genom att ses i ljuset av framvuxna tolkningar. (Ödman, 2004)
För att hermeneutiken ska leda framåt krävs dock att forskaren håller sig öppen och är villig att ändra
sin förförståelse baserat på vad materialet berättar. (Ödman, 2004)

2.4.3 Vårt förhållningssätt
Vår uppgift från VHS gick ut på att utvärdera deras e-tjänst, vilket vi valde att göra med metoderna
Effektstyrning (kapitel 4), DEVIS (kapitel 5) och Expertutvärdering (kapitel 6) för att få en förståelse
för e-tjänsten, vilket ligger inom den hermeneutiska metodiken. Vi samlade även in data om
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användarnas förhållande till och åsikter om systemet (se avsnitt 2.8) för att de redan är insatta i
systemet och för att få ett annat perspektiv än vårt eget. Vi valde att både vid fria samtal och i
enkätfrågor blanda öppna och slutna frågor, för att få specifik data men även låta respondenterna
själva formulera sina svar om hur de tolkar e-tjänsten, vilket ledde till att många frågor i
undersökningen var relativt öppna. Senare när vi analyserade de insamlade svaren valde vi dock att,
med hjälp av grundad teori (se avsnitt 2.9), sammanställa respondenternas tolkningar till statistik för
att kunna se på mängden användare som hade en viss åsikt, vilket kan liknas med den positivistiska
metodiken. Dock använde vi även vår data i rå form för att få specifika åsikter om
förbättringsåtgärder.
Den akademiska uppgiften, att utvärdera tre metoder för utvärdering baserat på vårt uppdrag från
VHS, byggde på att granska hur väl metoderna fungerade att använda vid utvärderingen av tjänsten.
Detta betyder att vi tolkade resultatet som vi fick fram från att tillämpa metoderna på e-tjänsten och
från att jämföra dem med varandra, vilket är den hermeneutiska metodiken. Detta gjorde vi för att
tillämpning av metoderna ger en djupare bild av hur väl de verkligen fungerar och en direkt
jämförelse ger förståelse om var metoderna står emot varandra.

2.5

Förförståelse

Thurén (2007) säger att vi inte uppfattar verkligheten enbart med våra sinnen utan hela tiden gör
tolkningar baserat på förkunskap. Dessa kan grunda sig i, som Ödman (2004) säger, tidigare
lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor. Denna förkunskap kan vidare förändras under
arbetets gång. Thurén (2007) vill göra skillnad på förkunskap (korrekt förförståelse) och fördomar
(inkorrekt förförståelse) och peka på att det inte är fel att ha förförståelse, det är snarare nödvändigt.
Han säger dock att förförståelse kan leda till missförstånd om den är inkorrekt och forskare behöver
därför vara försiktiga med den.
Vår förförståelse
Vår förförståelse grundar sig i de 4,5 år vi har utbildat oss inom Systemvetenskapliga programmet på
kandidatnivå och IT och Management på masternivå vid Linköpings universitet. Vi har under dessa år
läst kurser inom webbdesign, webbprogrammering, organisationsteori, användbarhet och
utvecklingsmetodik. Genom kurserna har vi lärt oss, förutom det kursspecifika, att skriva akademiska
texter och metodik för att samla in/tolka data från intervjuer/samtal och enkäter samt studerat och
fått använda ett antal olika metoder. Vi anser därför att vi på grund av vår utbildning hade
grundläggande förförståelse kring de ämnen som vi behandlar i denna uppsats (metodik för
nyutveckling, vidareutveckling och utvärdering) samt de delar som en uppsats bör innehålla.
Vi hade inte haft någon konkret kontakt med VHS eller xjobb.nu innan vi började använda e-tjänsten
för att leta exjobb. När vi använde e-tjänsten ledde vår förförståelse till att vi såg brister i upplägget
och kontaktade VHS om att göra ett exjobb kring en utvärdering av e-tjänsten och fick då veta att det
nyligen lagts ut ett sådant uppdrag på e-tjänsten.
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Vår förförståelse innebar att vi kunde strukturera vårt arbetssätt då vi visste vilken information vi
behövde börja med att samla in. Efter att ha samlat in denna information applicerade vi den, vilket
visade vad nästa steg behövde vara, och vidare enligt upplägget att information ger insikt som visar
på informationsbehov.
Vi anser inte att vår förförståelse begränsade vårt kunskapssökande, snarare kanaliserade den vårt
kunskapssökande i rätt riktning utan att få oss att ignorera sådant som motsade vår teori. Vi försökte
även se till att våra preferenser för hur en webbsida ska vara utformad och fungera inte påverkade
våra slutsatser och rekommendationer angående hur xjobb.nu bör struktureras, så att det påverkade
objektiviteten.

2.6

Forskningsmetoder

Hur insamlad data skall genereras, bearbetas och analyseras behandlas i forskningsinriktningar,
och de två främsta metoderna är kvantitativ och kvalitativ (Patel & Davidson, 2003). Starrin
(1994) har sammanfattat en lista över skillnader som kan prägla de två metoderna (se tabell 1).
Tabell 1 Kännetecken för kvalitativ respektive kvantitativ metod enligt Starrin (1994), s.35

Kvalitativ analys/metod/forskning
Subjektiv
Induktiv
Mjuk
Konst
Hermeneutik
Teleologisk
Finalistisk
Förståelse
Fenomenologi
Mikro
Närhet
Intensiv
Känsla
Ord
Naturalistisk

Kvantitativ analys/metod/forskning
Objektiv
Deduktiv
Hård
Vetenskap
Positivism
Kausal
Mekanistisk
Förklaring
Positivism
Makro
Distans
Extensiv
Kyla
Siffror
Empiristisk

Bryman (2002) menar att vid val av forskningsmetod, trots att det finns skillnader mellan kvalitativ
och kvantitativa metoder, kan de två metoderna samsas i en och samma undersökning utan att den
ena utesluter den andra. Han menar att det kan vara svårt att klart avgränsa mellan metoderna och
avgöra vad som är kvalitativt och vad som är kvantitativt. Kvale (1997) å andra sidan menar att
forskaren ska välja verktyg baserat på vilket undersökningsområdet är då metoderna ska ses som
verktyg.

2.6.1 Kvalitativ metod
Vid kvalitativ forskning fokuseras undersökningen på att samla in och behandla data som inte är
kvantifierbara, och samlas in via till exempel intervjuer eller tolkande analyser (Patel & Davidson,
2003). Den kvalitativa analysens mål är att hos ännu okända eller otillfredsställande kända
företeelser analysera egenskaper och innebörder, variationer, strukturer och/eller processer (Starrin,
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1994). Dessa oklarheter och komplexa fenomen leder till att exempelvis fallstudier är i övervägande
grad kvalitativa (Gustavsson, 2004).
En kvalitativ undersökning ska enligt Lofland (1971) utmärkas av fyra metodprinciper för att
återgivningen av de faktiska förhållandena ska vara så genuin som möjligt:
- Undersökaren ska vara nära det som undersöks.
- Återgivningen i rapporten ska vara sanningsenlig angående vad som ägt rum enligt
författarnas åsikter.
- Texten bör vara beskrivande i tillräcklig grad för att skapa förståelse för de omständigheter
som har undersökts.
- Rapporten bör förmedla hur exempelvis intervjupersoner uttrycker sig via exempelvis citat.
Detta gäller särskilt om facktermer används.

2.6.2 Kvantitativ metod
Oftast karaktäriseras kvantitativa undersökningar av att de är mätbara och att dess resultat
presenteras i form av statistik i tabeller och/eller diagram (Patel & Davidson, 2003). Tilltron till
kvantitativa metoder anses vara allmänt hög, och det kan vara att föredra en mer realistisk
inställning till metoden. Detta då det är lättare, för både forskare och andra, att tolka variabler som
korrekta om de skrivs i siffror. (Holme och Solvang, 1991) Vid användande av variabler är det viktigt
att de är lätta att precisera och senare mätbara utifrån insamlad data (Larsson et al, 2005).
Det är vanligt att kvantitativ metod används då undersökningsgruppen är stor och undersökningen
kan då exempelvis genomföras med hjälp av enkäter (Larsson et al, 2005). Metoden är därmed
lämplig vid insamling av stora datamängder, och test av hypoteser är det främsta
användningsområdet. Mätningen kan även användas för att förklara och mäta sambanden mellan
olika egenskaper och statistiskt beskriva ett visst fenomen. Kvalitativa undersökningar kan delas in i
tre faser, (1) Planeringsfasen, (2) Datainsamlingsfasen och (3) Analysfasen. (Lundahl & Skärvad, 1999)

2.6.3 Vår metod
Vår undersökning var i olika moment kvantitativ respektive kvalitativ. Vi använde statistik och gjorde
tolkningar. Vi använde oss av enkäter för att samla in data från en större respondentgrupp men det
var för att få förståelse för målgruppen.
Med hjälp av Starrins (1994) lista över egenskaper hos de två metoderna (se tabell 1) kan vi tydligt se
vilken metod ett specifikt moment har haft. Vi tar här upp aktuell metod för de av våra
arbetsmoment som har karaktäriserats av en viss metod.
Del 2 Metodanalys
- Start i källor som använts som empiri, induktivt arbetssätt – kvalitativt.
- Sökt förståelse för metoderna – kvalitativt.
- Sammanställning av metoderna för att förstå skillnaderna – kvalitativt.
- Analys baserad på ord – kvalitativt.
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Del 3 Fallbaserad metodanalys
- start i empiri, induktivt arbetssätt – kvalitativt.
- Undersökning av stora målgrupper med enkäter – kvantitativt.
- Tolkning av enkätdata – kvalitativt.
- Sammanställning av datatolkningar till statistik – kvantitativt.
- Personlig utforskning av artefakt, närhet – kvalitativt.
- Analys baserad på ord och siffror – kvalitativt och kvantitativt.
I denna sammanställning framgår att vårt arbete var övervägande kvalitativt, speciellt del 2 som var
enbart kvalitativ. Även att vi genomgående använde hermeneutik (se avsnitt 2.4) innebar en
kvalitativ prägel på arbetet.

2.7

Vetenskapsteoretisk ansats

Vetenskapsteoretisk ansats är det sätt forskaren väljer att samla in data och formulera teorier. Det
kan göras på tre olika sätt, induktion, deduktion och abduktion.

2.7.1 Induktion
Induktion grundar sig i verkligheten och forskaren börjar därför med att samla in empiri som sedan
analyseras för att ta fram en teori. Teorin är dock inte framtagen helt förutsättningslöst trots att
forskaren inte börjar från en annan teori då tidigare erfarenheter (förförståelse) färgar det som görs.
Teorin är dock inte byggd på fullständiga data så den kan aldrig litas på helt. (Patel & Davidson, 2003)

2.7.2 Deduktion
Deduktion grundar sig i teori vilket innebär att forskaren analyserar teori i form av generella regler
för att ställa upp hypoteser om ett enskilt fall. Sedan går forskaren vidare och analyserar det valda
fallet för att undersöka hur väl de uppställda hypoteserna stämmer med verkligheten. Metoden kan
dock innebära att forskaren missar tillfällen att göra nya upptäckter eftersom utgångspunkten är i
tidigare uppställda teorier. (Patel & Davidson, 2003)

2.7.3 Abduktion
Abduktion kombinerar induktion och deduktion. Metoden börjar med empirisk undersökning av det
fall forskaren har valt ut varpå data från undersökningen analyseras för att ta fram en teori. Denna
teori testas sedan genom ytterligare empirisk datainsamling vilket ger nya data för vidareutveckling
av teorin. Abduktion består därmed av åtminstone två iterationer, där varje iteration består av
induktion och deduktion. (Patel & Davidson, 2003)

2.7.4 Vår ansats
Baserat på den sammanställning vi gjorde under ’2.6.3 Vår metod’ så valde vi att arbeta induktivt. Vi
började därför ’i verkligheten’ med att samla in empiri (vi räknade metoderna som empiri), och
försökte vara så opåverkade av tidigare teori som möjligt för att sedan utvärdera denna empiri för att
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utveckla våra slutsatser. Vidare var arbetets syfte också induktivt då arbetet övergripande gick ut på
att generalisera om huruvida metoder för nyutveckling och/eller vidareutveckling passar för att
utvärdera användbarhet hos e-tjänster.

2.8

Undersökningsmetoder

Under undersökningsmetoder presenterar vi datainsamlingsmetoder och relaterade ämnen.

2.8.1 Fallstudier
Gerring (2007) definierar fallstudie som en intensiv studie av ett enstaka fall som åtminstone delvis
görs för att säga något om populationen som objektet eller objekten tillhör. Objekten behöver inte
vara perfekt representativa då två exakt likadana objekt troligen inte finns.
Hur många objekt fallstudien kan innehålla begränsas bara av hur många forskaren kan undersöka
utan att begränsa sig angående att undersöka varje objekt grundligt.
Fallstudier kan därmed sägas vara till stor grad kvalitativa men exkluderar inte kvantitativa element
som exempelvis att göra en enkätundersökning bland ett företags anställda.

2.8.2 Observationer
Observationer används för att samla in data om vad som sker. Direkt observation gör det utifrån och
får bara data om vad som händer, medan deltagande observation även tar del av kulturen.
Observation handlar om icke-verbal kommunikation och går därför ofta hand i hand med intervjuer,
men även artefakter kan observeras, så observationer är därmed inte bara ett komplement till
intervjuer. (Gummesson, 2004)
Enligt Olsson & Sörensen (2007) så kan observationer vara såväl kvalitativa som kvantitativa, vilket
innebär att de kan syfta till personlig förståelse för ett visst fall eller till statistisk förståelse för en
grupp. Observationer kan därmed bidra till hermeneutiska och positivistiska analyser.
Författarna tar även upp fem olika sorters observation som kan delas upp i två grupper där den ena
behandlar hur observationen genomförs och den andra behandlar hur observationen struktureras.
Observation kan genomföras som (1) direkt observation där forskaren observerar sådant som kan
observeras med de egna sinnena, (2) indirekt observation där forskaren observerar med hjälp av
mätinstrument som exempelvis bullermätare och (3) deltagande observation där forskaren agerar
som deltagare i observationsobjektet för att kunna observera sådant som inte direkt kan uppfattas
av en utomstående, exempelvis varför en individ agerar på ett visst sätt. Observation kan sedan vara
(1) strukturerad med hjälp av fastställda frågor i exempelvis formulär eller (2) ostrukturerad då
forskaren observerar i utforskande syfte för att lära sig så mycket som möjligt om ett visst område.

2.8.3 Urval
Sverke (2004) berättar att en population kan bestå av individer, grupper, organisationer, nationer,
etcetera. Praktiska skäl leder oftast till att inte alla element i populationen undersöks då det
exempelvis inte vore praktiskt att utreda väljarsympatier i Sverige genom att intervjua alla
röstberättigade svenskar. Detta leder till att urval görs, som används för att dra slutsatser om hela
populationen. Sverke (2004) pekar på att det är viktigt att betona att det som tas fram är en
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uppskattning av hur tillståndet är i hela populationen eftersom inte hela populationen har
undersökts. Eftersom urvalet är ett stickprov som ska vara representativt för hela befolkningen
måste det ha, för sin storlek, motsvarande fördelning av exempelvis ålder och kön. Tillståndet i
populationen representeras av en populationsparameter och nivån på denna uppskattas med en
statistisk uppskattning som anges som antingen en punktuppskattning eller en intervalluppskattning.
Den statistiska uppskattningen följs sedan av en sannolikhetsbedömning eller signifikansprövning.
Bedömningen eller prövningen har som funktion att ange säkerheten i uppskattningen av
populationsparametern och skiljer sig bara i hur uppskattningssäkerheten anges, där punktestimat
anger en fast siffra, exempelvis 14, och intervallestimat anger ett intervall, exempelvis 12-16.
(Sverke, 2004)

2.8.4 Intervjuer
Intervjuer har som syfte att införskaffa information om något, och är en kommunikation mellan
intervjuare och respondenter/informanter. En intervju sker oftast mellan två personer, har ett tydligt
syfte och förmedlar till intervjuaren kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder,
värderingar med mera. (Ely et al, 1993; Jacobsen, 1993)
Intervjuer som insamlingsmetod möjliggör att intervjuaren kan läsa av den intervjuade genom att se
på till exempel dennes kroppshållning, gester, ansiktsuttryck, ögonrörelser, tonläge och språk. Vidare
kan missförstånd undvikas genom att intervjuaren kan ställa följdfrågor och förtydliga sina frågor.
(Eriksson, 2003)
Vid intervjuer är det viktigt att visa intresse, ha en positiv inställning och visa på att frågorna inte är
till för att undersöka personens kunskaper, utan att det som är i fokus är personens genuina åsikter
kring undersökningens fenomen (Kullberg (2004). Det är vidare viktigt att intervjuaren förstår att det
är den intervjuade som bestämmer vad denne anser vara viktigt och inte intervjuaren (Lantz, 1993).
En nackdel som finns med intervjuer är att de intervjuade inte alltid får exakt samma frågor ställda till
sig. En ändring i ordföljd eller att frågorna ställs i olika ordningar kan leda till att innebörden av och
svaren på frågorna blir olika. Det finns även en problematik i att det är lätt att glömma bort vad som
sades om inte anteckningar har förts under eller direkt efter intervjun. Denna glömska kan leda till
missmatchningar med vad som faktiskt sades. Vidare kan det bli så att intervjuaren kan misslyckas
med att hålla sig neutral under intervjun, via kommentarer eller påpekanden. Detta kan leda till att
den intervjuade drar sig för att säga vissa saker. (Ejvegård, 2007)
Lantz (1993) presenterar fyra kriterier som bör uppfyllas av en professionellt utförd vetenskaplig
intervju:
- Det som källan säger ska speglas i data.
- Resultatet av metoden måste vara tillförlitligt.
- Resultatet av metoden måste vara giltigt.
- Slutsatserna ska kunna granskas kritiskt av andra.
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Strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer
Hur en intervju genomförs beror på två saker, graden av standardisering och graden av struktur.
Graden av standardisering skiljer på hur lika intervjuerna ska vara i genomförande och fördelas enligt
Lundahl & Skärvad (1999) på följande sätt:
- Standardiserad; Vid hög grad av standardisering ska alla intervjuer i undersökningen ha
formuleringen och ordföljden mellan frågorna bestämda på förhand och ske på samma sätt
under alla intervjuerna.
- Ostandardiserad; Utan standardisering kan formuleringar och ordföljder under intervjun
skilja mellan olika intervjuer.
Graden av struktur avgör hur mycket av intervjuerna som planeras på förhand och fördelas enligt
Lundahl & Skärvad (1999) på följande sätt:
- Strukturerad; om intervjun är strukturerad har intervjuarna ett mål med intervjun och följer
en standardiserad ordning.
- Ostrukturerad; Om intervjun är ostrukturerad har den fokus på att över ett bredare område
försöka förstå värderingar hos intervjuobjektet.
Semistandardiserade intervjuer kombinerar strukturerade och ostrukturerade på så sätt att
intervjuaren har en uppsättning grundfrågor som tas upp i alla intervjuer. Dessa följs sedan upp med
följdfrågor och diskussioner baserat på vad intervjuobjektet ger för svar. (Lundahl & Skärvad, 1999)

2.8.5 Enkäter
Stukát (2005) beskriver enkätundersökning som att analysera insamlad data, från respondenter,
statistiskt för att se på mönster och göra generaliseringar. Det finns frågor med klara svar och frågor
som ska besvaras i fritext. Fritextfrågor ökar dock risken för bortfall då de kräver mer av
respondenten. Det finns slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval av respondenter. Slumpmässiga
urval är att föredra då icke-slumpmässiga urval tenderar att ge ett skevt urval då den påverkas av den
mänskliga faktorn. (Bryman, 2002)
Enkätundersökningar är relativt flexibla gällande tid och rum, det vill säga de kan besvaras av
respondenter när och var möjlighet finns. Respondenter kan vara anonyma i undersökningen och kan
därigenom inte bli påverkade av frågeställaren. Vidare ses enkäter som ett billigt alternativ som kan
nå ut till många och är ofta snabba att administrera då de är standardiserade. (Bryman, 2002)
Antalet frågor på en enkät är begränsat då respondenten kan bli uttröttad/uttråkad av för många
frågor och forskaren kan varken ställa följdfrågor eller besvara respondentens frågor. Med enkäter
finns det alltid en risk att den besvaras delvis, hastigt utan eftertanke eller förblir obesvarad.
Enkätundersökningar har större bortfall än intervjuer, och bör därför vara engagerande och
meningsfulla för respondenten att utföra för att undvika att denne avbryter genomförandet av
enkätbesvarningen. Det kan förekomma språkliga hinder, där respondenter med läs- och
skrivsvårigheter kan ha svårigheter att svara på frågorna, och svarsmaterialet kan vara svårt att tolka
av undersökaren. (Bryman, 2002)
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Enkäter kan utföras antingen via pappersdokument eller via webben. Webbaserade enkäter kan vara
smidigare för många att besvara i jämförelse med enkäter i pappersform men kan även undvikas av
de ovana. Det finns en del fördelar med en webbaserad enkät som Djurfeldt et al. (2010) presenterar
på följande sätt:
- Den är kostnadseffektiv.
- Då all hantering av enkäten sker datoriserat underlättas administrationen av enkäten.
- Då datamaterialet inkommit i digital form underlättas dess bearbetning, och kan enklare
överföras till statistikprogram.
- Att undvika överföring till annat medium medför att felskrivningar av data och felaktigt
resultat undviks.

2.8.6 Bortfall
Bortfall kan vara av tre slag, (1) internt, (2) externt och (3) saknad data. Vi tar nedan upp deras
definitioner enligt Ejlertsson (1996).
- Internt; När den intervjuade inte svarar på alla frågor som intervjuaren ställer.
- Externt; När en respondent av någon anledning inte svarar på enkäten.
- Saknad data; När data försvinner och den inte kan inhämtas på nytt.
Trost (1994) säger att 25-50 procent av försök till datainsamling inte ger resultat.

2.8.7 Vår datainsamlingsmetod
Dessa datainsamlingsmetoder relaterar mestadels till vårt uppdrag från VHS då vår akademiska
frågeställning inte inkluderade insamling av empiriska data.
Vårt VHS-relaterade arbete var en fallstudie då vi begränsade oss till att undersöka tjänsten
Nationella Exjobb-poolen och dess användare. Vi undersökte dock inte populationen för att göra
generaliseringar bortom den population som var kopplad till tjänsten då det inte ingick i vår praktiska
uppgift och vi inte hade nytta av det för vår akademiska frågeställning. Detta innebar att vårt arbete
ur det perspektivet inte var en fallstudie. Vidare kan våra studier av metoderna ses som fall, vilket
innebär att vårt akademiska arbete var en fallstudie.
Intervjuer var inkluderade i en av de metoder vi undersökte (se avsnitt 9.1) och vi använde oss därför
av dessa i viss utsträckning. Observationer var även de inkluderade i metoden (se avsnitt 9.1) men de
var starkt anpassade för att analysera en verksamhet och därför valde vi till stor del bort dem och
gjorde endast mindre observationer i samband med informella samtal. Observationerna blev då
direkta och ostrukturerade, det vill säga vi observerade med våra egna sinnen och vi observerade
helheten snarare än någon specifik del som vi bestämt på förhand.
Vi använde oss vidare av enkäter då vi ansåg att det var det lättaste sättet att komma i kontakt med
våra respondenter på grund av att enkätundersökningar är oberoende av tid och plats. De
observationer vi gjorde bekräftade då huvudsakligen vår förståelse av systemet. Vårt arbetsätt kring
intervjuer och observationer var utforskande och inriktat på helheten och bidrog därmed till att vårt
arbete som helhet blev hermeneutiskt.
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Vi valde att beräkna vårt svarsantal som professionella undersökningsbyråer gör, det vill säga, vi ville
ha en mängd svar och bortsåg från de som inte svarade. Vidare blev delvis ifyllda enkäter ej svar då
dessa inte skickades in till oss på grund av att verktyget vi använde för att samla in dem inte tillät det.
I vår undersökning hade vi tre målgrupper att undersöka; studenter, uppdragsgivare och redaktörer.
Vi kontaktade gruppen studenter indirekt via kontaktpersoner som skickade ut enkäter till hela
respondentgruppen. Gruppen uppdragsgivare begränsade vi själva och skickade ut enkäter till direkt.
Till gruppen redaktörer skickade vi ut till hela gruppen då vi ansåg att gruppen var liten nog för att
undersöka hela gruppen. Urvalet gjordes därmed via att vi inriktade oss på en respondentgrupp och
sedan lät bortfall begränsa mängden.

2.9

Dataanalys

Under dataanalys presenterar vi det verktyg vi använt för att analysera insamlad data gällande
åsikter om Nationella Exjobb-poolen.

2.9.1 Grundad teori
Grundad teori lades fram på 60-talet med syftet att vända på trenden att teorier utformades utifrån
logik-rationella principer som sedan testades empiriskt. Teorier skulle istället byggas på empiriska
data. Grundad teori är en systematisk kvalitativ metod, men trots att den är systematisk lämnar den
mycket åt tolkning. (Gustavsson, 2004)
Gustavsson (2004) tar upp ett antal tillfällen då grundad teori är lämplig:
- Fenomen som saknar induktiv och empiri-nära begreppsbildning.
- Fenomen där nyanser behöver fångas upp.
- Vidareutveckling av existerande teorier.
- Undersökning av fenomens konsekvenser.
- Som en del i en större studie.
Gustavsson (2004) tar upp fyra huvudtankar i grundad teori:
- Undersökaren ska i största möjliga grad vara opåverkad av förförståelse, det vill säga
forskaren börjar med att gå direkt på empirin utan att studera teorier innan. Det kommer
senare.
- Undersökaren ska vara teoretiskt lyhörd, inte låst i sin förförståelse utan istället öppen och
förmögen att ifrågasätta och kritisera sin syn på verkligheten.
- Sökande efter grundläggande social process. Undersökaren letar efter sociala mönster i det
studerade fenomenet.
- Kodning och konceptualisering som innebär att undersökaren genomför:
1. Grundkodning av materialet där observationer sammanförs baserat på någon
egenskap hos dem.
2. Begreppssättning av kategorier, vilket innebär att namnge de mönster som kan ses i
insamlad data.
3. Teoretisk kodning, där begrepp tas fram för relationer mellan kategorierna.
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2.9.2 Vår dataanalys
Analys av de data vi samlade in med enkäter gjorde vi först kvalitativt med hjälp av grundad teori,
mer specifikt använde vi ’grundkodning’ då vi omtolkade respondenternas svar baserat på vad de
pratade om. Då vi inte ansåg att de andra stadierna i grundad teori, ’kodning’ och ’konceptualisering’
(att leta mönster respektive att leta relationer mellan mönster), passade vår uppgift valde vi att inte
använda oss av dem. Vi valde istället att göra en statistisk analys av målgruppen baserat på
svarsprocenten hos de olika kategorierna eftersom vi ville få förståelse för vad grupperna tyckte. Vår
dataanalys var därmed positivistisk i sitt syfte (se avsnitt 2.4.3).

2.10

Källkritik

Thurén (2005) säger att källor brukar bedömas enligt fyra kriterier:
- Äkthet, om källan är vad den utger sig för att vara.
- Oberoende, huruvida källan är djupgående påverkad av en annan källa.
- Tidssamband, huruvida det som källan beskriver har ändrats på grund av förfluten tid.
- Tendensfrihet, om källan har anledning att ge en förvrängd bild av verkligheten.

Hur vi gjorde
Våra källor kan delas upp i två kategorier, metodkällor och forskningsmetodkällor.
Metodkällorna är de böcker som beskriver de metoder som vi har utvärderat och
forskningsmetodkällor är de källor som beskriver teori som vi grundat vår forskningsmetod på.
Metodkällorna har inget behov av källkritik bortom huruvida boken är en förfalskning eller ej då
undersökningens syfte var att avgöra huruvida metoden är passande för att utvärdera e-tjänster.
Forskningsmetodkällorna hittade vi via officiella kanaler och ansåg därmed att de hade hög äkthet. Vi
undvek andrahandskällor för att istället använda källor med högt oberoende. Källorna var oftast
ganska färska (vanligen från 2000-talet eller 1990-talet) och de som var lite äldre behandlade mer
beständiga ämnen, och vi ansåg det därmed troligt att det som beskrevs inte hade förändrats.
Källorna var också sådana som så vitt vi kunde avgöra inte hade någon anledning att ge en förvrängd
verklighetsbild.
Utifrån dessa fyra kriterier bedömde vi att källorna var av god kvalitet och ändamålsenliga.

2.11

Vetenskaplig kvalitet

Vetenskaplig kvalitet handlar om huruvida forskningen behandlar det som den ska behandla och
huruvida forskningen går att upprepa. Vi tar här upp validitet och reliabilitet och vad vi har gjort för
att hålla hög kvalitet inom båda.

2.11.1 Validitet
Att en undersökning har hög validitet innebär att forskaren har gjort mätningar och analys på det
som är relevant för undersökningen. Det har exempelvis inte gjorts mätningar på fel mätgrupp
relaterat till det som varit planerat att undersökas (som till exempel att forskaren menat att mäta As
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inställningar till Y men undersökt vad B tror att A har för inställningar till Y.) (Sandberg & Faugert,
2007)
Vid mätning av validitet kan den delas upp i två termer, intern validitet och extern validitet. Intern
validitet gäller huruvida slutsatserna är trovärdiga eller ej. Extern validitet gäller huruvida det går att
generalisera undersökningens slutsatser till andra situationer. (Sandberg & Faugert, 2007)
Sandberg & Faugert (2007) tar upp fem kriterier för validitet för utvärderingar. Dessa passar i stort
bra för att utvärdera validiteten i forskande undersökningar. Kriterierna är:
- Tydlig anledning till varför undersökningen görs med syfte och kärnfrågor väl preciserade.
- Beskrivet sammanhang för undersökningen.
- Tydligt beskrivet undersökningsobjekt.
- Relevanta valda metoder och mätindikatorer med tydliggjorda begränsningar.
- Analyser och slutsatser är logiska utifrån undersökningens syfte, metoder och analyser.
Hur vi gjorde
När vi arbetade med uppgiften försökte vi följa Sandberg & Faugerts (2007) kriterier. Huvudsakligen
ingår de i det arbetssätt som vi vanligen arbetar på utifrån vad vi lärt oss under vår utbildning. Vi lät
våra forskningsfrågor avgöra huruvida en viss mätning var passande eller ej för att säkra intern
validitet och anser att vi beskriver vad vi gjort tillräckligt väl för att det ska kunna generaliseras till
andra situationer, vilket ger extern validitet.

2.11.2 Reliabilitet
Hur reliabel (tillförlitlig) en undersökning är beror på dess precision. Om materialet undersöks senare
med samma metoder men av andra undersökare ska resultatet bli detsamma.
Det är hur systematisk och noggrann undersökningen har varit. Ju lägre reliabiliteten är desto mer
osäkra anses resultaten vara. (Sandberg & Faugert, 2007)
Sandberg & Faugert (2007) tar upp fem kriterier för reliabilitet i utvärderingar men till skillnad från
kriterierna för validitet fungerar inte dessa att direktöversätta till undersökningar. Därför har vi
anpassat dem och valt följande:
- Pålitligt datamaterial med väl beskrivna och korrekt utförda urvalsprocedurer för att ge
material som är representativt för det som studeras.
- Tydlig informationskällredovisning som redovisar källornas relevans, tillförlitlighet och
kvalité.
- Undersökarens relation till undersökningsobjektet ska ha tydliggjorts.
- Beskriven undersökningsprocess som redogör för om undersökningen kunnat göras ostört
eller gjorts i samband med någon annan process som kan ha stört undersökningen.

Hur vi gjorde
Baserat på Sandberg & Faugerts (2007) kriterier anser vi att vårt material har hög reliabilitet. Källorna
bedömde vi som bra källor (se avsnitt 2.10), vi redogör för vad våra data säger och vad vår relation till
undersökningsobjektet är samt beskriver vår undersökningsprocess.
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Huruvida någon kan nå samma resultat om de upprepar vår undersökning beror dock på om de
börjar från grunden eller använder våra data. Använder de våra data höjs chansen att de får liknande
resultat men om de börjar från grunden kommer deras data att skilja sig då det har gått tid vilket
innebär dels förändringar på webbsidan och dels förändringar för respondenterna (om det går att få
samma respondenter).
Sammanfattningsvis är sannolikheten för att resultatet går att upprepa låg men vi anser att
reliabiliteten är hög.
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3 Uppdrag och uppdragsgivare
I detta kapitel ger vi en beskrivning av det uppdrag som vårt exjobb går ut på att utföra samt en
introduktion till uppdragsgivaren (VHS) vars uppdrag vi åtagit oss och den e-tjänst uppdraget gäller.

3.1

Om VHS

Denna text enligt VHS (2011).
VHS är det myndighetsorgan som tillhandahåller tjänster åt universitet,
högskolor och övriga statliga myndigheter. Dessa tjänster inkluderar
styrning och handläggning av antagning, systemförvaltning och
bedömning av utländska betyg samt upphandling.
Figur 3 Logotyp Verket för
högskoleservice

VHS etablerades år 1992 och består idag av cirka 120 anställda som
arbetar med de tjänster som organisationen tillhandahåller. Trots att de är ett myndighetsorgan så
finansieras de inte av skattemedel utan bekostas helt av intäkter från de uppdrag de bedriver.

3.2

Om xjobb.nu

Denna text enligt löpande samtal med anställda på VHS och KTH kopplade till tjänsten.
Exjobb-poolen (xjobb.nu) är menat att vara en mötesplats på nätet för företag, organisationer och
högskolestudenter. Syftet är att ge studenter tillgång till en större mängd exjobb och att ge företag
en större publik för sina exjobb.
Det som skulle bli Xjobb.nu utvecklades av KTH runt år 1996, varpå driften av sidan, omkring år 2006,
övertogs av VHS som utvecklade och driftsatte en ny version av sidan till år 2007. Sidan används idag
av många studenter på flera olika lärosäten, men finansieras dock enbart av cirka tio lärosäten.

3.3

Vårt uppdrag

Det givna uppdraget från VHS var publicerat på Exjobb-poolen med rubriken
Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen. Syfte och mål var att genomföra en
användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (xjobb.nu) i syfte att ta fram förslag på
förbättringar av gränssnitt och funktionalitet.
De användbarhetsutvärderingsrutiner som VHS följer ska även följas av uppdragstagarna och vi
presenterar nedan ett utdrag från uppdragsbeskrivningen som beskriver detta och rutinerna.
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VHS
vill
gärna
att
examensarbetet
följer
våra
rutiner
för
användbarhetsutredningar:
• Vi brukar använda metoden Effektkartläggning för att göra en hypotes om vilka
effekter vi vill åstadkomma genom att förbättra systemet. Mer om metoden finns
att läsa i boken Effektstyrning av IT av Ingrid Ottersten och Mijo Balic.
• Målgruppsanalys sker genom intervjuer med personer ur olika användargrupper.
Varje användargrupp sammanfattas i en Persona. Personan används för att
mänskliggöra målgruppen och ge en gemensam förståelse för användarna av
systemet. Vi väljer ut en primär användargrupp, som är den vi fokuserar på när vi
prioriterar vilka förbättringar som ska göras.
• Sedan gör vi en kartläggning av dagens användbarhetsproblem och ger förslag
på åtgärder. Kartläggning av problemen görs genom Expertutvärdering och
användningstest/observationer. Förslag på åtgärder presenteras på skissnivå i en
presentation.
Uppdragets omfattning föreslås bestå av följande tre delar.
• Effektkartläggning som ska ge oss svar på frågor som: Vad är det vi ska göra?
Vilka effekter för användarna vill vi åstadkomma? Hur kan vi mäta att vi lyckats?
• Målgruppsanalys där vi lär oss mer om användarna (studenter, uppdragsgivare
och administratörer)
• Kartläggning av dagens användbarhetsproblem samt förslag på åtgärder
Se uppdragets fulla text i bilaga 1.
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DEL 2 - Metodanalys

I denna del av uppsatsen presenterar vi sammanställningar av
Effektstyrning (kapitel 4), DEVIS (kapitel 5) och Expertutvärdering (kapitel
6). Vi gjorde detta för att hjälpa oss att analysera metoderna genom
jämförelse (kapitel 7) samt för att kunna tillämpa metoderna på xjobb.nu
(se kapitel 8, 9 respektive 10). Båda dessa analyser ska hjälpa oss besvara
forskningsfrågan: ’Hur kan ett förslag till en metod för utvärdering av etjänster se ut med grund i de metoder vi ska utvärdera? Vilka verktyg från
de tre metoderna är passande att sätta samman till en metod, och hur ska
de relatera till varandra?’
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4 Undersökt metod - Effektstyrning av IT
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av Effektstyrning. Denna gjordes för att kunna
jämföra metoderna (se kapitel 7) samt för att underlätta att tillämpa metoden på xjobb.nu (se kapitel
8). Kapitlet baseras på Ottersten & Balic (2004).
Ottersten & Balic presenterar metodverktyg med syfte att hjälpa organisationer klargöra vad de
syftar till att uppnå med sina projekt. Det huvudsakliga verktyget är en effektkarta, men de
argumenterar även för att lägga till roller och procedurer för effektinriktat projektarbete och
därigenom leda projekt utifrån de effekter som ska uppnås.

4.1

Effektstyrning översikt

Inledningsvis vill vi ge en överblick över Effektstyrnings innehåll genom att göra en sammanställning
av dess delmoment, se tabell 2.
Tabell 2 Översikt över aktiviteter och verktyg i Effektstyrning, egen tolkning av Ottersten & Balic (2004)

Effektkarta modell

Effektkarta metod
Kravställning

Roller i Effektstyrning

Process för Effektstyrning

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Syfte
Mätpunkter
Målgrupper
Användningsmål
Åtgärder
Verifiering
Ansvar
Arbetsgång
Beställaren
Leverantören
Utvecklingsprocessen
 Målgruppsanalys
 Interaktionsdesign
 Användningstest
Beställare
Effektledare
Produktledare
Projektledare
Fastställa förväntningar
Styra utformning
Värdera/godkänna produkten

I efterföljande avsnitt kommer vi att gå djupare in i de olika delmomenten och deras delar,
exempelvis syfte och mätpunkter under effektkarta modell.

4.2

Effektkarta modell

Med en effektkarta kan de önskade effekterna av produkten definieras och en plan kan bildas för hur
effekterna ska uppnås. En effektkarta är inte tänkt att vara uttömmande, nedbrytbar eller
matematiskt verifierbar utan den är framförallt framtagen för att skapa produktiv diskussion för att
ta fram vilka de önskade effekterna är och hur de ska åstadkommas. Effektkartan beskriver
kopplingen mellan önskade effekter och vald produktutformning. Om en specifik åtgärd
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(produktutformning) bidrar till att användningsmålet uppnås, så ska det finnas med i effektkartan,
annars inte.
Syfte
Syfte ska fastställas i den första etappen i ritandet av effektkartan och är en beskrivning av vad som
ska uppnås med det som ska göras, oavsett om det är nyutveckling eller vidareutveckling, och de
olika målen ska formuleras i en mening vardera. Med syfte beskrivs den önskade förändringen och
detta görs på ett sätt som de involverade kan komma överens om.
Syftet är menat att svara på frågan: Varför ska vi göra detta?
Mätpunkter
Till målen i syftet kopplas mätpunkter som beskriver hur organisationen ska mäta huruvida de
önskade effekterna har uppnåtts. Varje mätpunkt består av tre delar, (1) parameter för huruvida
målet har uppfyllts, (2) ett mätetal för att kunna undersöka parametern och (3) en plan för
utförandet av mätningen.
Mätpunkter är menade att svara på frågan: Har vi uppnått det vi ville uppnå?
Målgrupper
Målgrupper är grupper med människor med ungefär likadana behov som har ungefär likadana
förväntningar på det som ska produceras. Målgrupper tas fram för att illustrera förväntningar och
behov hos den tänkta publiken och därigenom kunna utforma produkten efter de mest önskade
behoven.
Målgrupper är menade att svara på frågan: Vilka är de som ska/kan skapa effekterna?
Användningsmål
Användningsmål beskriver vad målgrupperna behöver eller förväntar sig och hur önskade effekter
ska uppnås. För att göra användningsmål måste en målgruppsanalys ha gjorts innan.
Användningsmål är menade att svara på frågan: Vad vill/behöver målgrupperna?
Åtgärder
Åtgärder är beskrivande förslag på hur ett eller flera användningsmål ska uppnås och varje åtgärd kan
bestå av delåtgärder.
Åtgärder är menade att svara på frågan: Hur ska produkten/verksamheten utformas?
Verifiering
Verifiering består av att kontrollera att kartutvecklingen är på rätt väg genom att undersöka tidigare
stadier och fråga sig om allt täckts. (Verifiering tas därmed inte med i själva kartan.)
Verifiering är menad att svara på frågan: Täcker de frågor vi har allt som behöver täckas?
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Kartan
Effektkartans karta följer upplägget att ställa upp [syfte], [målgrupp] som kan hjälpa till att uppnå
syftet, [användningsmål] målgruppen har med att använda produkten och [åtgärd] som behövs för
att tillåta dem att uppnå det användningsmålet.
[Syfte]
- [Målgrupp]
o [Användningsmål]
 [Åtgärd]
(Det kan finnas flera av varje kategori.)

4.3

Effektkarta metod

Effektkartan är en beskrivning av förslag och beslutade åtgärder som grundas främst på kunskap om
önskade effekter och hur de bör åstadkommas. Den underbygger överenskommande kring
beslutstagande under projektets gång och utvecklas i takt med projektet. Effektkartan bidrar till en
sund resonemangskedja och ger fokus på önskade effekter, på hur de kan uppnås och på ’hur skapa
produkter som motsvarar förväntningar?’. Metoden kring effektkarta, det vill säga hur den ska
användas, innefattar två delar, (1) ansvar och (2) arbetsgång.
Ansvar
Effektkarta är en metod för att fastställa och följa upp krav på nytta. Enligt Ottersten & Balic är det
bäst att beställaren gör det och därmed ska beställarsidan äga och förvalta effektkartan, det vill säga
ha ansvar för effekterna.
Arbetsgång
Det finns enligt Ottersten & Balic ett principiellt sätt att ta fram en effektkarta, och det bygger på en
serie av fyra arbetsmöten och de perioder som blir mellan dessa. Arbetsmöte som författarna
använder det motsvarar vad som ofta kallas fas då det kan inkludera flera kronologiskt avskilda
möten.
Under det första arbetsmötet ska metodanvändarna bestämma syfte med arbetet samt formulera en
hypotes om vilka målgrupperna är och vad som kännetecknar dem. Efter mötet sker insamling av
data för att därigenom ta fram grova förslag på syfte, målgrupper, användningsmål och mätpunkter.
På nästkommande arbetsmöte ska förslagen granskas och vidareutvecklas för att nya förslag på
åtgärder i effektkartan ska kunnas tas fram till nästa möte. Det tredje arbetsmötet kan bestå av ett
flertal möten där syftet är att ta fram och formulera åtgärder. Det fjärde arbetsmötet går ut på att ta
beslut om mätpunkter, åtgärder och prioriteringar och kan även det dras ut över flera möten.

4.4

Kravställning

Kravställning handlar om vilka krav som bör ställas på de olika parterna i utvecklingsprocessen. Vi tar
i detta stycke upp de faktorer som Effektstyrning tar upp; beställaren, leverantören och
utvecklingsprocessen.
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4.4.1 Beställaren
Krav på beställaren består i att denne ska formulera och styra en serie insatser så att dessa ger de
önskade effekterna. Insatserna inkluderar förändrings-, marknadsförings-, informations- och
systemutvecklingsprojekt. Anledningen till att ansvaret för detta läggs på beställaren är att denne är
den enda som har både överblick och verkställande makt för att påverka.

4.4.2 Leverantören
För att kunna ställa mer korrekta krav på leverantören bör en effektkarta ha tagits fram för att
upphandlingen ska kunna ske baserat på mer än krav på tekniska kunskaper och funktionella krav.
Det är viktigt att beställaren ställer krav på leverantören att styra mot de förväntade effekterna och
på att leverans sker inom tidsramen.

4.4.3 Utvecklingsprocessen
För att kunna styra projekt mot de önskade effekter som är beskrivna i effektkartan är det viktigt att
en systemutvecklingsprocess är säkerställd för både beställare och leverantör. Beställaren bör
säkerställa att så är fallet och att leverantören kan genomföra målgruppsanalys, interaktionsdesign
och användningstest.
Målgruppsanalys
En målgruppsanalys görs för att finna olika målgrupper. Det är viktigt att se efter
användningsmönster, vilka tas fram genom att studera hur arbete och uppgifter utförs av
användarna. Dessa användningsmönster kan vara erfarenheter, förväntningar, situationen produkten
används i och uppgifter produkten används för att lösa. Användningsmönster kan dokumenteras
genom att skapa personas baserat på dessa grupper för att underlätta förståelse.
Interaktionsdesign
Att göra en interaktionsdesign innebär att utforma en design för ett interaktivt verktyg så att det
fungerar väl i användning och ger önskade effekter. Interaktionsdesign tas fram genom att med
grund i en effektkarta och målgruppsanalys formulera hypoteser om hur bra användning kan uppnås.
Principiell interaktionsdesign: Här beskrivs hur de vanligaste uppgifterna kan genomföras av
användaren och hur denne ska styra och påverka produkten. Principiell interaktionsdesign tas fram
från utvärdering av alternativa användningsgränssnitt.
Grov interaktionsdesign: Här beskrivs alla möjliga funktioner, där bilder, meddelanden och andra
funktioner på detaljnivå utelämnas. Grov interaktionsdesign ska vara så pass klar att de vanligaste
och viktigaste processerna är beskrivna till fullo.
Detaljerad interaktionsdesign: Här beskrivs visuellt alla möjliga interaktioner med produkten så att
det tydligt framgår hur produkten ska svara på användarens handlingar. Den detaljerade
interaktionsdesignen ska senare kunna användas som programmeringsunderlag.
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Användningstest
För att ta reda på hur väl produkter fungerar i praktiken kan ett användartest utföras, vilket möjliggör
att utifrån målgrupperna och beställarens behov systematiskt utveckla produkter. Det medför ökad
styrbarhet, förkortar utvecklingstiden, undviker tyckanden som inte är behovsbaserade och medför
att allvarliga användningsproblem kan hittas i ett tidigare stadium.
Möjliga orsaker till problem med produkten kan hittas genom att användarna utför realistiska
uppgifter med produkten, där uppgifterna som användaren ska utföra täcker de funktioner som ska
testas. Antalet användare beror på önskad säkerhet i testen och på antalet målgrupper, men
författarna anger fem personer per målgrupp som en rekommenderad grundregel.

4.5

Roller i Effektstyrning

Effektstyrning sätter in ett par extra roller i utvecklingsprocessen. Vi tar i detta stycke upp vilka de är
och vad metoden säger om dem.
Beställare
Beställaren består av en person som kan fatta beslut och har insyn i den nuvarande samt den
planerade framtida verksamheten. Denne har möjlighet att styra och avbryta projektet och har även
som uppgift att överse att projektet ligger i linje med verksamhetens utveckling samt att
verksamheten utvecklas till att passa den kommande produkten.
Effektledare
Effektledaren är ägare av effektkartan och ordförande för effektgruppen. Denne har ansvar över
organiseringen av arbetet, införandet av produkten, produktens användningskvalité och att
utformningen av produkten passar verksamheten.
Produktledare
Produktledaren ansvarar för produktkvalitet, det vill säga att produktens utformning ska
åstadkomma de önskade effekterna vid avslut. Vidare har produktledaren ansvaret för att önskade
effekter åskådliggörs i kravbilden och att basera designval på önskade effekter. Produktledaren ska
även hjälpa till att planera så att nödvändiga aktiviteter genomförs samt ansvara för
målgruppsanalys, integrationsanalys och användningstest.
Projektledare
Projektets genomförande beslutas om av projektledaren, där denne styr och leder projektet.
Projektledaren leder kravarbete och säkerställer produktens användningskvalitet.

4.6

Process för Effektstyrning

Huvudsyftet som fokuseras på vid användande av Effektstyrning är de förväntade effekterna.
Processen för Effektstyrning består av (1) Fastställa förväntningar på nytta, (2) Styra produktens
utformning och (3) Värdera och godkänna produkter, dessa har i sig effektbeslut under sig (se figur
4).
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Fastställa förväntningar på nytta
FörbättringsProduktKrav på
område
idén
kvalitet och
definierat
godkänd
införande

Styra produktens utformning
PrincipDetaljProduktlösning
design
utformning
godkänd godkänd
godkänd

Värdera och godkänna produkter
Användnings- Teknisk
Produkten Införande
kvalitet
kvalitet
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd

Upprepas, avser delar av produkten

Figur 4 Effektstyrningsprocessen i Effektstyrning, utifrån Ottersten och Balic (2004)

De första två och sista två punkterna ligger utanför den iterativa delen av utvecklingsprojektet och
avser därmed hela projektet, då de bara görs en gång. Detta är till skillnad från de övriga
effektbesluten som kan upprepas.
Fastställa förväntningar
I denna fas tas de underlag som ska beskriva idén och lösningen fram. Dessa ska kunna användas vid
upphandling av IT-leverantör.
Förbättringsområde definierat
Här tas riktlinjer fram om vilka aktiviteter som ska göras i första fasen av projektet och en
effektledningsgrupp bildas om sådan inte redan finns. Den totala affärsnyttan ska uppskattas och hur
önskade effekter skapas ska tas fram genom att göra ett första utkast av effektkartans syfte,
målgrupper och användningsmål.
Produktidén godkänd
Effektledningsgruppen ska i detta stadium avgöra om produkten är kostnadseffektiv. För detta
behöver de först ha en effektkarta som är fullt utvecklad där effekter och mätpunkter beskrivs och
hur användningsmål ska uppstå. Vidare behövs resultat från en målgruppsanalys för att kunna se på
målgruppernas behov, värderingar och förväntningar. Slutligen ska ett investeringsbeslut tas baserat
på både finansiella bedömningar och en analys av praktiska och icke finansiella aspekter.
Krav på kvalitet och införande
Här ska kvalitetskrav på produkten och införandet beskrivas för att förväntad nytta ska kunna
levereras, där IT-projektet inte ska dra över tiden, kosta mer än tänkt eller produkten bli för
komplicerad att använda. För detta effektbeslut behövs en vald principiell interaktionsdesign. Det ska
finnas definitioner på prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, underhåll, etcetera, det vill säga
användningskvalitet och teknisk kvalitet. En plan för införande ska ha formulerats (den kan vara grov)
där införandet är beskrivet med aktiviteter som informationsmöten och utbildning.
Styra utformning
Anpassning av produkten eller utvecklingen genomförs i denna fas.
Principlösning godkänd
För att kunna godkänna den generella iden för lösningen och därefter börja på utvecklingsfasen ska
en grov interaktionsdesign ha definierats. Det kan här förekomma att brister och oklarheter i
effektkartan framkommer och måste redas ut. Funktionella krav på produkten från användning och
rent tekniska funktionskrav ska beskrivas.
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Detaljdesign godkänd
Detta effektbeslut innebär att minimera riskerna att projektet kommer misslyckas affärsmässigt eller
kommersiellt. För att effektbeslutet ska kunna godkännas ska en detaljerad interaktionsdesign ha
framtagits. Även en införandeplan ska ha framtagits och ska behandla (1) hur produkten kan göras
känd, (2) motivation för framtida användare och (3) utformningen av supportverksamheten.
Produktutformning godkänd
Med detta effektbeslut godkänns att användarnas faktiska behov täcks av produktens beteende,
form och innehåll. Beslutet tas på underlag av logiska tester av fungerande delar av produkten och
avstämningar mot effektkarta och interaktionsdesign.
Värdera/godkänna produkten
Användningstest av produkten och validering av andra kvalitetsaspekter genomförs i denna fas.
Användningskvalitet godkänd
För att kunna ta det här effektbeslutet ska användningstest ha utförts på en delmängd av produkten
med resultatet att den anses motsvara användningskvalitetskrav och bidrar till att förväntade
effekter uppstår. Detta bygger på resultat från ett genomfört användningstest.
Teknisk kvalitet godkänd
Alla tekniska krav som exempelvis krav på prestanda, belastning, säkerhet etcetera ska ha
utvärderats och testats för att kunna godkännas.
Produkten godkänd
Alla delar av produkten ska ha integrationstestats och produktens underhållsegenskaper testats för
att ge riktlinjer för planering av acceptanstest och införande. Effektbeslutet som kommer ur detta är
att produkten som helhet godkänns.
Införande godkänt
För detta effektbeslut ska produkten ha testats i driftsmiljö utan att användnings- eller tekniska
brister har påträffats.
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5 Undersökt metod - DEVIS
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av DEVIS. Denna gjordes för att kunna jämföra
metoderna (se kapitel 7) samt för att underlätta att tillämpa metoden på xjobb.nu (se kapitel 9).
Kapitlet baseras på Broberg (2009).
DEVIS, eller ”Design av verksamhetsstödjande IT-system” är en metod för att arbeta mot att de
system som användaren designar är verksamhetsstödjande. Metoden utvecklades genom integration
av verktyg från ett antal olika beprövade metoder och tar till vara på deras verktyg. Metoden blir
därigenom ganska uttömmande gällande verktyg men är ganska grundläggande vad gäller att
beskriva verktygen.

5.1

DEVIS översikt

Inledningsvis ger vi en överblick av DEVIS genom att presentera en lista över de aktiviteter och
verktyg som ingår i metoden. (se tabell 3)
Tabell 3 Översikt över aktiviteter och verktyg i DEVIS, egen tolkning av Broberg (2009)

Studera

Beskriva

Analysera

Föreslå

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Intervjuer
Observationer
 Observation av användning
Dokument
Utforskning av IT-systemet
Verksamhetsbeskrivning
Scenarier
Mållista
Problemlista
Aktivitetsmodeller
Handlingsgrafer
Förbättringslista
Funktionsbeskrivning
Användningssituationslista
Interaktionslista
Rollanalys
Visionsdokument
Målgrafer
Problemgrafer
Motsättningar
Förändringsgrafer
Värdering av problemlösning
Värdering av handlingsstöd
Värdering av verksamhetsstöd
Förändringsdiskussion
Förändringsgrafer
Kravspecifikation
Dokument
Meddelanden
Klasser
Kompletterande förutsättningar
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Vi presenterar listans innehåll mer detaljerat nedan där aktiviteterna/verktygen kan ha egna avsnitt
eller dela avsnitt med varandra.

5.2

Studera

I första stadiet ska verksamheten studeras, bland annat för att identifiera verksamhetsproblem.
Metoden föreslår triangulering med användning av flera datainsamlingsmetoder för att bekräfta och
stärka resultaten. Studera inkluderar exempelvis intervjuer, observationer och dokumentstudier,
vilket skulle kunna sägas vara det som görs under verksamhetsstudien. En mer begränsad
verksamhetsstudie och därmed mer begränsat underlag blir senare lättare att hantera i
verksamhetsbeskrivningen.
Intervjuer
Intervjuer definieras som att ta fram vad människor säger och 2-3 stycken är passande då det ger
mättnad, intervjupersonerna kan fylla i varandras luckor och mängden ger ökad anonymitet. Vidare
ska forskaren börja med en representant med övergripande verksamhetskunskap och skicka ut frågor
i förväg för att kunna hålla intervjuerna korta, vilket i sin tur görs för att inte störa verksamheten.
Intervjuerna bör ge användbart underlag för att planera observationerna.
Observationer
Observationer definieras som att ta fram vad människor gör, och de fokuserar på följande frågor: (1)
Vem gör vad? (2) Hur görs det? (3) När görs det? (4) För vem görs det? (5) Med vilka verktyg görs
det? (6) Baserat på vilken information görs det? (7) Vilket resultat får det?
Frågorna besvaras lättast genom att följa de som arbetar i verksamheten för att se hur de arbetar.
Dokumentstudier
I dokumentstudier går det att få fram vad människor skriver.
Utforskning av IT-systemet och observation av dess användning
Utforskning av IT-systemet och observation av dess användning är en del av observationerna. Hur det
används kan bara utforskas genom observation av användarna men utforskning av själva IT-systemet
görs via att forskaren själv använder det. Det är osäkert huruvida särskild observation av användning
behövs eller ej.

5.3

Beskriva

Beskriva tar upp de aktiviteter och verktyg som används för att notera hur verksamheten ser ut och
vilka problem och mål den har.
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivningen består av en beskrivning av verksamheten i text baserat på studerade
tidsperioder och baseras på gjorda intervjuer, observationer och dokumentstudier. Texten bör inte
bli för lång men användaren bör ändå försöka göra den så innehållsrik som möjligt. Texten behöver
vara så verksamhetsnära som möjligt, inte teoretisk.
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Scenarier
Scenarier beskriver händelseförlopp och kan vara ett användbart sätt att beskriva sådant som
observerats.
Mållista
Mållista är en lista över de mål som verksamheten har.
Problemlista
Problemlista är en lista över problem och kan användas för att strukturera problemscenarier och
uttrycka dem enklare.
Aktivitetsmodeller
Aktivitetsmodeller beskriver de aktiviteter som finns i verksamheten och till viss del även hur de
relaterar till varandra. En aktivitet är en serie handlingar som utförs av en grupp individer och är
styrd av ett motiv. Aktiviteter har inte mål som blir klara utan pågår ständigt, de handlingar som
utgör aktiviteten har dock mål och blir därmed avklarade.
I DEVIS används aktivitetsmodeller från Engeström (1987), modeller som beskriver subjekt,
instrument, objekt, regler, gemenskap, arbetsfördelning och resultat. Aktiviteterna kan läggas i flera
nivåer där en aktivitet producerar något till en annan aktivitet.
Broberg uppger att hon valde den aktivitetsmodell som presenteras i Engeström (1987) för att denna
är den mest spridda. Detta verkar inte som ett logiskt underbyggt val då andra senare versioner har
byggt vidare på Engeström (1987) versionen. Hon frångår därmed vidareutveckling, vilket skulle ge
något åt hennes metod för att istället använda en som är mer spridd.
Handlingsgrafer
Handlingsgrafer modellerar handlingar som utförs, hur de hänger ihop, vem som utför handlingen,
när och hur ofta, var och med vilka verktyg samt vad som flödar mellan handlingarna (information,
kunskap, material).
Handlingsgraferna kan användas som underlag för användningssituationer, värdering av
handlingsstöd och liknande.
Förbättringslista
Förbättringslista är en lista över de förbättringar som har åstadkommits efter förändring.
Förbättringen ges ett löpande nummer, sedan anges en beskrivning av förbättringen, vilka
målgrupper den påverkar och vilka avdelningar och enheter den påverkar.
Funktionsbeskrivning
En text som beskriver IT-systemets funktionalitet och olika komponenter.
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Användningssituationslista
Användningssituationer kan vara interaktiva, automatiska eller konsekventiella. De identifieras i
handlingsgraferna och beskrivs i användningssituationslistor som tar upp situationens namn,
utförare, förutsättningskrav, resultat, dokumentreferens och handlingsgrafreferens.
Användningssituationerna ger underlag för interaktioner, dokument och meddelanden.
Interaktionslista
En interaktion består av en användarhandling, respons och tolkning av responsen. En eller flera
interaktioner kan ingå i samma användningssituation. Interaktionerna beskrivs i en interaktionslista
med interaktionstabell. Interaktionslistan beskriver IT-systemets initiala handlingar och
interaktionen, och interaktionstabellen beskriver interaktionen mer detaljerat. Interaktionstabellen
beskriver användarens handlingar, skärmdokumentets tillstånd samt respons från IT-systemet och
skall läsas cirkulärt. Interaktionslistan baseras på användningssituationslistorna och
dokumentdefinitionerna. Vid beskrivning av planerad IT-systemsutformning kan interaktionslistan
användas för att beskriva den planerade interaktionen mellan IT-systemet och användaren.
Rollanalys
(Broberg har denna del av analysen under ’roller’. Vi tycker inte det namnet säger något om vad
verktyget innebär så vi har valt att kalla det för ’rollanalys’.)
En roll kan vara en yrkesroll eller en roll i förhållande till IT-systemet. IT-systemanvändarrollerna
inkluderar kommunikatör, tolkare och utförare.
Roller beskrivs antingen med rolldefinitioner eller med rollgrafer. Rolldefinitionerna tar upp de
erfarenheter användarna har av uppgifterna i och utanför systemet, systemanvändarroller,
utbildning och datorvana. Även systemspecifik datorvana kan inkluderas vid vidareutveckling.
Rollgrafer beskriver koppling mellan olika användare och deras roller i förhållande till IT-systemet.
Rollgraferna baseras på rolldefinitionerna och användningssituationslistorna.

5.4

Analysera

Under analysera finns de verktyg och notationer som används för att bygga underlag för planering av
det nya systemet.
Målgrafer
Målgrafer baseras på mållistan och är ett hjälpmedel för att arbeta ut hur målen relaterar till
varandra. Målgrafer används därmed för att ta fram de grundläggande åtgärderna för att nå de högre
målen.
Problemgrafer
Problemgrafer baseras på problemlistan och är ett hjälpmedel för att arbeta ut hur problemen
relaterar till varandra och för att ta fram vilka grundproblemen är i möjligaste mån. Problemgrafer
används därmed för att undvika att åtgärder inriktas på symptom istället för själva problemet.
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Motsättningar
Motsättningarna modelleras som blixtar i aktivitetsmodellerna och baseras på
problemlistan/problemgrafen och aktivitetsmodellerna. Blixtarna görs större eller mindre baserat på
hur stort problemet är.
Förändringsgrafer
Förändringsgrafer är aktivitetsmodeller, handlingsgrafer och andra grafiska beskrivningar av
verksamheten som visar hur det är tänkt att det ska bli efter förändringen.
Värdering av problemlösning
Värdering av problemlösning baseras på tabellerna över problem och förändringar som i sin tur
baseras på intervjuerna. Värderingen av problemlösning är en jämförelse av problem innan
förändringen och problem efter förändringen för att se vilka problem som har lösts och vilka som
kvarstår.
Värdering av handlingsstöd
Värdering av handlingsstöd görs genom att sätta in handlingsgrafernas handlingar i en tabell och
sedan avgöra om de stöds (helt, delvis eller inte alls) av systemet.
Värdering av verksamhetsstöd
Värdering av verksamhetsstöd görs utifrån en checklista baserad på aktivitetschecklistan och
handlingsbarhetskriterierna. Underlag utgörs av verksamhetsbeskrivningen, verksamhetsmodellerna,
IT-systembeskrivningen, värderingen av problemlösning och värderingen av handlingsstöd. Varje
kriterium utvärderas kvalitativt med diskussion kring styrkor och brister i IT-system och
verksamheten relaterat till IT-systemet. Slutligen sammanfattas IT-systemets huvudsakliga styrkor
och svagheter.

5.5

Föreslå

Under föreslå finns verktyg och notationer som används för att ta fram ett förslag på hur det nya
systemet kan se ut.
Förändringsdiskussion
Förändringsdiskussion är ett diskussionsmöte med relevanta deltagare
förändringsanalysen och det genomförs för att generera förändringsförslag.

baserat

på

Förändringsgrafer
Det kan göras nya förändringsgrafer i stadiet ’föreslå’.
Kravspecifikation
En specifikation över kraven på det nya/ändrade systemet. Listan kan med fördel delas upp i tre delar
för gränssnitt, funktioner och hårdvara.
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Dokumentdefinitioner
Dokumentdefinitionerna består av förslag på utformning av gränssnitt och baseras på
visionsdokument, användningssituationslistor och förändringsdiskussion. Interaktionslistor kan
använda dokumentdefinitionerna som underlag eller utgöra underlag för dem och därför bör
forskaren arbeta iterativt med dem och dokumentdefinitionerna. Prototyper kan utgöra underlag för
dokumentdefinitioner eller användas istället för dem.
Dokumentdefinitionerna beskriver dokumenttyp (digital eller papper), vad dokumenten ska
användas till, vilka meddelanden som ska ingå i dokumentet, vilken användningssituation
dokumentet ingår i, referens till dokument som kan skapas utifrån dokumentet och referens till
eventuell prototyp av dokumentet.
Prototyper
Prototyper för gränssnitt kan ritas på papper, göras med presentationsprogramvara/ritprogramvara
eller som ett webbgränssnitt och visa enbart utformning eller viss funktionalitet. Underlag utgörs av
visionsdokument,
användningssituationer,
interaktionslistor,
förändringsdiskussion
och
dokumentdefinition. Miniatyrer av prototyperna kan ingå i interaktionslistorna. Dokumentdefinition
kan användas istället för prototyper.
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6 Expertutvärdering
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av Expertutvärdering. Denna gjordes för att kunna
jämföra metoderna (se kapitel 7) samt för att underlätta att tillämpa metoden på xjobb.nu (se kapitel
10). Texten i detta kapitel baseras på Ottersten & Berndtsson (2002), om inget annat anges.
Att skapa de resultat som användaren förväntar sig och en lätthanterlig produkt är huvudmålet med
att utveckla en bra mjukvara. För att uppnå detta måste produkten byggas så att dess effekt, och
sättet denna effekt uppnås, uppfyller krav och förväntningar.
En Expertutvärdering kan utföras för att se om god interaktionsdesign används. För att kunna fatta
bra och motiverade designbeslut, samt för att formulera nya lösningsförslag behövs kunskaper om
hur det mänskliga systemet fungerar. Det är, enligt Ottersten & Berndtsson (2002), denna kunskap
om de mänskliga sinnenas arbetssätt som är grund till att kunna genomföra en Expertutvärdering,
vilket Nielsen & Molich (1990) formulerar som att en sakkunnig utvärderar baserat på ett antal
riktlinjer. Förutom detta ska en Expertutvärdering utföras baserat på information om målgrupp,
användningssituationer, uppgifter och produktens syfte.
Beroende på avsikter och resurser tillgängliga för ändamålet varierar den tid som läggs på en
Expertutvärdering, men den/de som utför utvärderingen ska inte vara den/de som har ansvar för
gränssnittets design. Ottersten & Berndtson (2002) tar upp tre aktiviteter som ingår i en
Expertutvärdering;
- Definiera produktens syfte och bestäm omfattning; För att kunna göra en Expertutvärdering
krävs att utvärderaren har tillgång till information om målgrupperna,
användningssituationer, uppgifter och produktens syfte samt vilka delar som ska utvärderas.
-

Genomgång av produktens innehåll och utformning; Vid genomgång av innehåll och
utformning bör utvärderaren låta någon som är ansvarig för användargränssnittet visa upp
det. Om sådan inte finns tillgänglig kan en van användare visa upp gränssnittet. Utvärderaren
bör inte använda produkten själv för att det är svårt att betrakta utformningen som expert
samtidigt som en ny produkt ska användas, och för att en van användare kan visa upp
handgrepp som är dolda eller otydliga för utomstående.

-

Utvärdera; Utvärderingen görs genom att utvärderaren ställer sig frågor denne tror
användare har. Vid prioritering bör uppgifter prioriteras baserat på hur vanliga de är och på
hur viktig målgruppen är. Rapporten bör skrivas samtidigt som utvärderingen och klargöra
huruvida problem är sådana som måste åtgärdas eller borde åtgärdas samt vad som är bra
utformat.

Löwgren (1993) tar upp ett möjligt arbetsätt för expertutvärdering, heuristisk utvärdering, vilket kan
översättas till ”utvärdering baserad på tumregler” då det är vad det innebär. Vidare tar han upp ett
verktyg för expertutvärdering, Checklista, och säger att den ska innehålla aspekter att tänka på vid
design men han uppger inte några aspekter som listan ska innehålla. Vissa böcker tar dock upp vissa
råd och tumregler. Dessa kan sammanställas och användas som checklista. Denna går vi sedan
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igenom för att se om designen följer de råd och tumregler som listan tar upp. Vi har valt att
sammanställa råd och tumregler från Ottersten & Berndtsson (2002).
Ottersten & Berndtsson tar upp 10 råd och 27 tumregler (varav många kan delas in under råden). Vid
Expertutvärdering kan dessa användas för att se om sidan följer vissa generella designråd baserade
på hur det mänskliga systemet fungerar. Vi valde i vår användning av råden och tumreglerna att
knyta samman dem genom att lägga in råden under tumreglerna för att skapa en enda lista med
kategorier och underkategorier. Den översta kategorin är de tio råden, under dessa har vi lagt in en
underkategori som övergripande förklarar vad som ska uppfyllas av sidan och vidare under dessa
finns det direkta uppmaningar som går in på detalj över hur sidan bör vara. I processen med att knyta
samman råden och tumreglerna så delades tumreglerna upp ytterligare för att maximera klarhet.
Tabell 4 Lista över råd och tumregler för Expertutvärdering, sammanställd baserat på Ottersten & Berndtsson (2002)

Råd
Enkel och naturlig
dialog

Tumregler
Inga onödiga element

Gör ikoner av få och
väsentliga detaljer
Färg har mycket stark
signaleffekt och bör därför
användas med försiktighet
Gruppera saker som hör
ihop

Låt ögat följa linjer
Använd dubbletter
Anpassa inmatningsfältens
längd till det förväntade
innehållet.
Undvik modala dialoger
(fönster som måste stängas
för att komma åt övriga
systemet) om det inte finns
ett behov att styra
användaren.
Sortera menyval och listor
på ett för användaren logiskt
sätt.

Specifika uppmaningar
- Inga onödiga upprepningar
- Ingen onödig information
- Inga element som inte tillför någon information
- Ljud, rörelse och grafik används främst till att
förstärka budskap
- Informationsbärande detaljer ska vara tydliga
- Ej informationsbärande detaljer kan (och i
många fall) bör tas bort
- Undvik starka färger
- Undvik kombinationer av blå-röd, grön-röd, blått
på svart, blått på grönt, gult på vitt och vice
versa
- Placera fält med liknande information nära
varandra
- Placera knappar med liknande funktioner nära
varandra
- Använd mellanrum för att gruppera saker
- Om utrymmet är begränsat kan ramar användas
men de tillför extra information som användaren
måste sortera bort
- Grafiska element kan med fördel användas för
att organisera text och länkar
- Placera inmatnings- och upplysningsfält i rak
vänsterkant
- Använd både genvägar, menytexter och ikoner
för en och samma funktion
- Fält för fritext-svar bör exempelvis vara större än
fält för namn
-

Detta är särskilt viktigt för hjälprutiner då
användaren ofta behöver tillgång till övriga
systemet och hjälpen samtidigt

-

Sortera efter funktion eller logisk betydelse.
Använd bokstavsordning om entydig meningsfull
ordning saknas
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Använd ett naturligt
språk

Se till att texten är tydlig
Utforma för skumläsning

Minimera
användarens
minnesbelastning

Använd bara ord och
koncept som användaren är
väl förtrogen med
Hjälp användarens minne

-

Använd både gemener och versaler
Använd stor typsnittsstorlek
Undvik kursiv text
Tydliga och korta avsnitt
Ord som ger rätt associationer i styckerubriker
Undvik långa meningar med bisatser
Se till att sidan har hög informationstäthet
Gör tydligt vad om är länkar
Använd ord som ger rätt associationer i länken
Använd fler ord eller en hel mening som länktext
Använd fler länkar till samma innehåll

-

All information som är nödvändig för uppgiften
ska vara tillgänglig på den sida besökaren är på
Använd få bildväxlingar eller skapa tydliga
kopplingar mellan dem
Presentera valbara alternativ i lista istället för ett
tomt sökfält
Använd samma ord till samma sak överallt
Om färgkodning används, använd samma färg
till samma sak på alla ställen
Använd samma beteende till liknande funktioner
överallt
Använd samma avstånd mellan grupper och
samma avstånd mellan samma typer av objekt
Placera knappar med samma funktion på
samma plats överallt

-

Enhetlighet

Var konsekvent

-

Förse användaren
med återkoppling
Förse användaren
med klart markerade
funktioner för att
avbryta dialogen
Effektiv användning
Klara och tydliga
felmeddelanden i
enkelt språk

Tala om för användaren när
systemet arbetar
Tydliggör vilket resultat
användaren nådde
Tillåt användaren att ångra
sig. Detta uppmuntrar
utforskande
Formulera meddelanden så
att användaren förstår deras
innebörd

-

Förhindra fel
Lättanvänd och
lättillgänglig hjälp
och dokumentation
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Tala om vad som hänt. Skriv det viktiga ordet så
tidigt som möjligt i meddelandetexten
Tala eventuellt om varför det har hänt
Tala om vad användaren kan göra för att
åtgärda problemet
Skriv i positiv form. Undvik ’inte’ och ’ej’

7 Metodjämförelse
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår jämförelse av de tre utvalda metoderna enligt den
metod vi presenterar i avsnitt 2.3. Vi gjorde denna jämförelse för att hjälpa oss att svara på
forskningsfrågan: ’I jämförelse, vilka av metodernas verktyg är mest passande?’
Då Expertutvärdering inte är en fastställd metod och inte har några fasta verktyg, roller etcetera,
utan snarare är en term för att en expert använder sina kunskaper inom området för att göra en
bedömning (Ottersten & Berndtsson, 2002) kan metoden skifta mellan olika användare baserat på
deras kunskaper, till skillnad från DEVIS och Effektstyrning som är specificerade metoder. Det verkar
dock som att de flesta expertutvärderingar bygger på samma grund, det mänskliga systemet.
Ottersten & Berndtsson (2002) tar upp en uppsättning råd och tumregler baserat på just detta och vi
har valt att utgå från dessa i samverkan med ett verktyg från Löwgren (1993), checklista för heuristisk
utvärdering. Vi kommer alltså att basera vår utvärdering av metoden Expertutvärdering på dessa
faktorer.

7.1

Metodverktyg

DEVIS tar upp en mängd olika verktyg som ska användas för att ta fram data om hur
utvecklingsarbetet bör styras. Verktygen kopplas samman genom att de tillhör en av de fyra
verktygsgrupperna som är baserade på vilket stadium i processen de ska användas för och genom att
vissa verktyg producerar data som andra verktyg använder. Vid utvärdering kan dessa användas för
att ta reda på och hålla reda på om produkten uppfyller användarnas uppgiftsbaserade behov, men
metoden anger inga verktyg för att hjälpa till att hålla reda på om systemet är bra för mänsklig
kognition.
Effektstyrning tar i huvudsak upp ett verktyg; effektkartan. Vissa sidoverktyg tas upp i omnämnande
och möjligen förklaras vad de går ut på men det förklaras inte i boken hur de används. Det verkar
därmed som att Effektstyrning i huvudsak är ett verktyg av lite större sort (flera komponenter tas upp
i verktyget) istället för en metod. Effektkartan kan vid utvärdering användas som ett verktyg för att ta
reda på och hålla reda på vad produktens designfokus är och därmed utvärdera hur väl den uppfyller
detta, men likt DEVIS anger metoden inga verktyg för att utvärdera baserat på kognitionsbaserade
designprinciper.
Expertutvärderingsmetodens verktyg är inriktade på att hjälpa experten komma ihåg vad som ska
undersökas och det finns därmed inte några verktyg för att hjälpa till att bedöma om produkten
uppfyller användarnas uppgiftsbaserade behov om det inte utförs arbete med att utveckla en
checklista för detta innan expertutvärderingen genomförs. Inbyggt tar verktygen bara hänsyn till
generella designprinciper baserat på mänsklig kognition.
I DEVIS fick vi till en början en känsla av att verktygen är helt separata från varandra, vilket skulle
innebära att DEVIS inte är en metod utan bara en verktygslåda. Vi gjorde dock en mappning över
kopplingarna mellan verktygen och de flesta hänger ihop via vilka verktyg de ger input till eller får
input ifrån. Beroende på hur hårt användaren håller på att verktyg ska ha all förespråkad input
begränsas denne till att göra större delen av DEVIS respektive Effektstyrning. Åtminstone i DEVIS har
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dock författaren själv föreslagit vissa avgränsningar inom metoden. Vilket innebär att DEVIS ger
större möjlighet för användaren att välja de verktyg denne vill till skillnad från Effektstyrning där
mycket av det som görs kopplas till effektkartan och inte kan tas bort.
Datainsamling
Effektstyrning inkluderar inte verktyg för datainsamling utan lämnar det åt användaren. Detta kan
vara en fördel då verktyget därmed kan inkorporeras in i andra metoder lättare, men det flyttar även
Effektstyrning längre från att vara en metod.
Devis ger förslag på datainsamlingsmetoder men inga djupare instruktioner för dessa.
Datainsamlingen lämnas därmed i stort till användaren men metoden innehåller så pass många
verktyg att inkorporering i andra metoder blir otympligt.
Effektstyrning och DEVIS är därmed vad gäller datainsamling lika i att de inte säger vad som ska göras
men olika i att den ena ger förslag på vad som ska göras istället för att bara säga vad för resultat som
behövs. Expertutvärdering är dock olik i att den inte innehåller några verktyg för datainsamling.
Mål
I både Effektstyrning och DEVIS är ’mål’ en viktig faktor. DEVIS behandlar mål via mållistor och
målgrafer (förflutna och nutida respektive nutida och framtida) och Effektstyrning behandlar mål via
syften (varför) och användningsmål (vad) som är del av effektkartan.
DEVIS tar upp mål i fler tidsperspektiv än vad Effektstyrning gör, men effektkartan täcker ungefär
samma funktion som målgraf i det tidsperspektiv som metoden täcker (nutida respektive framtida).
Expertutvärdering innehåller inget fokus på mål då det som ska utvärderas är enbart designens
anpassning till mänsklig kognition.
Interaktionsanalys
Alla tre metoderna förespråkar interaktionsanalys av något slag. Effektstyrning förespråkar
interaktionsdesign där användaren tar fram hur denne anser att interaktion bör vara i det framtida
systemet. DEVIS förespråkar å andra sidan interaktionslista, ett verktyg för att analysera vilka
interaktioner som finns. Expertutvärdering har inget verktyg kallat interaktionsanalys eller liknande
men metoden undersöker ändå om de interaktioner som uppstår av produktens upplägg är
anpassade för mänsklig kognition.
Effektstyrning är därmed mer ett verktyg för att planera det som ska produceras medan DEVIS och
Expertutvärdering är mer till för att analysera nuläget.
Arbetsgång
I Effektstyrning baseras arbetsgången på att de som använder metoden ska interagera med
ledningen för organisationen (eller åtminstone sina chefer) och saker ska därmed göras i faser
baserat kring presentationsmöten. DEVIS gör inte detta antagande och ordningen mellan verktygen
baseras snarare på att vissa verktyg behöver input som skapas av andra verktyg. Expertutvärdering
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har inte ens några verktyg som ska användas i en viss inbördes ordning och har därmed ingen satt
arbetsgång utom möjligen att användaren följer sin checklista från början till slut.
DEVIS och Expertutvärdering är i och med detta vad gäller arbetsgång mer tillåtande metoder medan
Effektstyrning är mer styrande.

7.2

Utvärderingsnivå

De tre metoderna ligger på olika nivåer vad gäller insamlande och analyserande av data. Detta kan
ses i hur de relaterar till datainsamlingen. Effektstyrning pratar om att data ska vara insamlad och
analyserad vid ett visst stadium för att kunna stoppas in i effektkartan. DEVIS å andra sidan
behandlar insamling och analys av data, och presenterar verktyg för dessa två moment.
Expertutvärdering slutligen har inga verktyg för datainsamling då metoden inte använder sig av data
som inte finns i checklistan. Checklistan kan ha punkter baserade på användares behov men
metoden tar inte upp verktyg för att ta fram dessa.
Effektstyrning och Expertutvärdering ställer sig därmed på en mer generell nivå och låter någon
annan mer specifik metod hantera datainsamlingen medan DEVIS hanterar detta inom metoden.
DEVIS verkar vidare vara en metod enbart för förstudie, det vill säga att analysera, vilket avslutas
innan själva utvecklingen påbörjas, då metoden inte tar upp verktyg som ska användas under
utvecklingsprocessen, även om verktygen till viss grad kan användas under utvecklingsprocessen för
att fortsätta samla information. Effektstyrning är dock, enligt författarna, ett verktyg som fortsätter
vara aktivt under utvecklingens gång men som inte ska användas för att leda projektet, bara styra
det. För projektledning menar författarna att användaren får använda sig av en annan metod.
Expertutvärdering är inte en metod menad att vara aktiv under arbetets gång, då används istället
metodik för design.

7.3

Roller

Roller är ett exempel på hur metoderna är utformade. Effektstyrning förespråkar att projekt injiceras
med en ytterligare uppsättning roller och en ny vinkling på vissa andra. DEVIS och Expertutvärdering
tillsätter inga nya roller i utvecklingsprocessen men projektledaren kan välja att ge uppdraget att
hålla i vissa uppgifter till specifika (och kanske nya) projektgruppmedlemmar.
DEVIS och Expertutvärdering är därmed mer tillåtande metoder vad gäller roller medan
Effektstyrning är en mer styrande metod.

7.4

Övergripande

DEVIS behöver vidareutveckling på vissa områden enligt författaren. Effektstyrning har inte detta
behov men är inte heller lika djupgående. Båda dessa faktorer märks av i hur verktygen i böckerna
presenteras. Broberg (2009) presenterar verktygen som att de kan vara nyttiga men att användaren
får välja medan Ottersten & Balic (2004) presenterar vilken data som behöver ha införskaffats men
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inte hur den ska införskaffas. Expertutvärdering, i den form vi använder den, skulle, för att kunna
kallas metod, behöva vidareutvecklas gällande riktlinjer och arbetssätt samt vad som ska tas upp.
DEVIS lämnar en känsla av att metoden inte är klar, medan Effektstyrning och Expertutvärdering å
andra sidan ger en känsla av att inte vara tillräckligt täckande för att användas ensamstående.
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DEL 3 – Fallbaserad metodanalys

I denna del av uppsatsen presenterar vi resultat från tillämpning av
Effektstyrning (kapitel 8), DEVIS (kapitel 9) och Expertutvärdering (kapitel
10) som utvärderingsmetod på xjobb.nu. Vi genomförde dessa tillämpningar
för att hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor kring metodernas
lämplighet. Vi kommer även att analysera dessa resultat genom jämförelse
(kapitel 11) för att hjälpa oss besvara forskningsfrågan: ’Hur kan ett förslag
till en metod för utvärdering av e-tjänster se ut med grund i de metoder vi
ska utvärdera? Vilka verktyg från de tre metoderna är passande att sätta
samman till en metod, och hur ska de relatera till varandra?’
Tillämpningarna gjordes även för att besvara forskningsfrågan: ’Är xjobb.nu
ändamålsenligt utformat för god användbarhet?’
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8 Tillämpning av Effektstyrning på xjobb.nu
I detta kapitel presenterar vi resultat från tillämpning av Effektstyrning som utvärderingsmetod på
xjobb.nu. Vi genomförde denna tillämpning för att hjälpa oss att svara på forskningsfrågorna: ’Finns
det passande verktyg i Effektstyrning?’ Och ’Är xjobb.nu ändamålsenligt utformat för god
användbarhet?’.

8.1

Effektkarta modell

Det huvudsakliga verktyget i Effektstyrning är effektkartan. Verktyget har som syfte att sammanfoga
ett antal frågor och svar till en sammanhängande enhet för att underlätta att styra projekt så att de
ger de effekter som eftersträvas. Nedan presenterar vi den effektkarta vi tog fram baserat på
utforskning av sidan, samtal med personer som använt sidan och enkäter till studenter,
uppdragsgivare och redaktörer. Vissa åtgärder kommer mer än en målgrupp att ha nytta av men
åtgärden hamnade under den målgrupp som främst berörs av åtgärden. Huvudsakligen är åtgärderna
i effektkartan av ’vill ha’-sorten snarare än ’behöver ha’-sorten.
Ottersten & Balic (2004) säger inte var mätpunkterna ska tas upp, så vi valde att stoppa in dem i
effektkartan på nivån under användningsmål, då vi ansåg att det var en passande plats för dem då de
därmed kopplas till användningsmålen.
Syfte: Att underlätta för exjobbare och arbetsgivare att komma i kontakt med varandra
Målgrupp: Exjobbare
- Användningsmål: Ett lättanvänt verktyg för att leta exjobb
o Åtgärd: Förbättra sökfunktioner
 Åtgärd: Större rutor på sökfunktionerna
 Åtgärd: Kunna välja att söka i rubrik eller i text, etcetera
 Åtgärd: Utökad ordsök
 Åtgärd: Möjlighet att exkludera ord, söka på fras (flera ord), söka ett
av flera ord, söka med alla inkluderade ord
 Åtgärd: Kunna välja antal resultat per sida
 Åtgärd: Kunna se antal träffar
 Åtgärd: Kunna välja datum
 Åtgärd: Utökad bläddringsfunktionalitet bland resultat (knappar för nästa 4
sidor, 4 föregående sidor, första sidan, sista sidan. Exempelvis om 17 sidor
och besökaren står på sida 9 så ’1…5 6 7 8 9 10 11 12 13…17’, möjligen även
knapp för ’nästa’ och ’föregående’)
 Åtgärd: Dynamisk sökning som visar resultat medan besökaren skriver eller
väljer och förslag medan denne skriver
o Mätpunkt:
 Parameter: Åsikter
 Mätetal: Hur många i ett stickprov som anser sidan är lätt att
använda och förstå
 Sätt att mäta: Enkätundersökning
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-

Användningsmål: En e-tjänst som följer hur användarna vill navigera
o Åtgärd: Tillåt navigering via flikar
o Åtgärd: Visa URLer mer statiskt
o Mätpunkt:
 Parameter: Åsikter
 Mätetal: Hur många i ett stickprov som anser att sidan låter dem
navigera som de vill
 Sätt att mäta: Enkätundersökning
Målgrupp: Uppdragsgivare
- Användningsmål: Ett lättanvänt verktyg för arbetsgivare att komma i kontakt med exjobbare
o Åtgärd: Förenkla annonseringsfunktion
 Åtgärd: Klargöra instruktioner/förklaringar
 Åtgärd: Klargöra var instruktioner/förklaringar finns
 Åtgärd: Låta användare markera exjobbsförslag som klart för publicering via
knappen på granskning
o Åtgärd: Underlätta administration av egna exjobb
 Åtgärd: Underlätta att hitta i listan över egna exjobb
 Åtgärd: Klargöra sorteringsfunktionen för listan för egna exjobb
o Mätpunkt:
 Parameter: Åsikter
 Mätetal: Hur många i ett stickprov som anser sidan är lätt att
använda och förstå
 Sätt att mäta: Enkätundersökning
Målgrupp: Redaktörer/Administratörer
- Användningsmål: ett system som är lätt att administrera
o Åtgärd: Åtgärda buggar
o Åtgärd: Konsistent upplägg
o Mätpunkt:
 Parameter: Buggfrihet
 Mätetal: Antal buggar
 Sätt att mäta: Strukturerad genomgång av sidan

8.2

Effektkarta metod

Vi tar i detta stycke upp hur vi har förhållit oss till metoden kring effektkarta i vår applikation av den
på xjobb.nu
Ansvar
Effektkarta ska egentligen utvecklas av ’beställaren’ då denna är den som bestämmer vad
effektmålen är. Då vi inte är beställaren (det vill säga VHS) så har vi utvecklat ovanstående
effektkarta utifrån vad vi anser passar in baserat på de data vi har fått från enkäter och samtal med
kontaktpersoner på VHS samt vår egen utforskning av sidan.
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Arbetsgång
Mycket av det tidigare i arbetsgången var redan klart eller uppenbart när vi började vårt arbete.
Annat blev ändrat av att vi inte är beställaren och/eller en större organisation samt möjligen att vi
inte ska presentera detta steg för steg utan istället vid ett tillfälle.
När vi gavs vår uppgift var syftet med uppgiften redan bestämd, ta fram data inför en möjlig
vidareutveckling av Nationella Exjobb-poolens internetsida. Även andra beslut från första
arbetsmötet var redan klara helt eller delvis. Målgrupperna var identifierade som studenter,
uppdragsgivare och redaktörer/administratörer. Det innebar att vårt arbete började efter det första
arbetsmötet.
Följande arbetsperioder gick in i varandra då vi arbetade baserat på verktyg och så att verktygens
syfte blev uppfyllt snarare än följde Effektstyrnings uppställda arbetsgång. Vi valde att göra så för att
arbetsgången kändes onödig då vi inte skulle ta några beslut bortom vad vi ska föreslå och
kontinuerligt arbetade i vår egen arbetsgrupp.

8.3

Kravställning

Då VHS i detta fall är både beställare och IT-leverantör kommer vi inte att gå in på hur kraven på
beställare och IT-leverantör har hanterats. Då kvarstår krav på systemutvecklingsprocessen.
Det som Ottersten & Balic (2004) tar upp för systemutvecklingsprocessen är att beställaren bör
säkerställa att leverantören har förmåga och kunskaper att genomföra målgruppsanalys,
interaktionsdesign och användningstest. Vi beskriver hur dessa har hanterats i vår uppgift nedan.

8.3.1 Målgruppsanalys
Ottersten & Balic (2004) säger att målgrupperna endast i undantagsfall kan identifieras genom att
titta på data som redan existerar, då dessa data oftast inte är fokuserade på produktens användning.
Författarna säger att det inom målgrupperna kan finnas stora skillnader i kunskap, erfarenhet och
användningssituation. Vidare kan forskaren inte utgå från vad användarna säger sig behöva då
erfarna användare kan ’glömma’ saker som är underförstådda eller ’självklara’. Detta innebär att
intervjuer behöver kompletteras med observationer.
Vi har inte haft möjlighet att genomföra genomgående observation utan har istället genomfört
grundlig genomgång av den aktuella e-tjänsten. Denna har fått ge kunskap om hur olika uppgifter
utgörs och i samband med enkätsvar information om huruvida tjänsten är bra byggd.
I exempel ger författarna exempel på målgruppsanalys som när vi läser den verkar vara sådan som vi
kunnat få enbart genom vår utforskning av systemet och egna antaganden. Vi ger nedan tre exempel
på motsvarande antaganden:
Studenter: Vill ha en e-tjänst där det går lätt och snabbt att hitta passande exjobb.
Uppdragsgivare: Vill ha en e-tjänst där det är lätt att annonsera ut exjobb och där de får passande
svar.
Administratörer/redaktörer: Vill ha en tjänst som är lätt att administrera.
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Ottersten & Balic (2004) presenterar målgruppsanalysen som exemplet ovan visar och föreslår
användande av personas men presenterar inte hur målgruppsanalys eller byggande av personas
utförs. På grund av detta valde vi att använda en annan källa för detta, Adlin & Pruit (2010), som
förklarar personas mycket tydligt. Dock tar de inte upp målgruppsanalys i sig, men det kan ses som
en del i verktygen vid framtagandet av personas.
Adlin & Pruit (2010) definierar personas som fiktiva, specifika, och konkreta representationer av
personer i målgrupperna. De säger att personas ger användaren ett ansikte; en minnesvärd,
engagerande, och handlingsbar bild som tjänar som ett designmål och att de är till för att hjälpa
personer, team och organisationer bli mer användarinriktade. De tar vidare upp tre exempel på
fördelar med personas: (1) personas gör antaganden och dold kunskap om användarna till explicit
kunskap och skapar ett gemensamt språk för meningsfulla samtal om målanvändarna, (2) personas
tillåter fokus på och design för en mindre grupp specifika målanvändare (som inte nödvändigtvis är
som metodanvändaren) och hjälper metodanvändaren att ta bra beslut, (3) personas skapar intresse
och empati för målanvändare, och engagerar metodanvändaren och dennes team på sätt som
statistiska representationer av användardata inte kan.
Adlin & Pruits (2010) metod för att skapa personas kan användas på två sätt och det sätt vi valde kan
delas upp i fem steg, vilka vi tar upp nedan.
1. Identifiera ad hoc personas: Steg 1 involverar ett möte där deltagarna ombeds dela med sig
av deras uppfattning om olika mål för företaget och produkten samt beskriva kategorier av
användare. Efter detta görs en övning där deltagarna skriver ner antaganden om kunderna i
form av en person och en situation eller ett problem för den personen. Dessa struktureras
sedan efter kategori. När detta är gjort ska deltagarna skriva på nytt, denna gång i formen av
’jag vill ha’, ’jag behöver’ eller liknande utifrån kundperspektiv. Dessa används sedan för att
strukturera om antagandena baserat på vad kunden vill ha. Detta steg var ganska
instruktionsbaserat och vi följde de instruktioner som gavs med anpassningar efter våra
behov.
2. Skapa skelett: I steg 2 görs skelett av de grupper som skapades i sista delen av steg 1. Detta
görs genom att användarna börjar kalla kategorierna för skelett, vilket vi gjorde.
3. Prioritisera skeletten: I detta steg tar användarna reda på hur skeletten bör prioriteras inför
att välja ut de som ska bli fulla personas. Detta görs via strukturerad diskussion och
prioritetspoängsuppdelningsövning. Vi valde att använda oss av prioritetspoängsuppdelningsövningen. Detta innebär att deltagarna får 100 poäng att dela upp på de aktuella
skeletten och de får inte ge samma mängd till mer än ett skelett.
4. Utveckla utvalda skelett till persona: Detta steg involverar att addera namn, prioritetspoäng,
personligt citat, personbeskrivning och frågor från personan om produkten till de utvalda
skeletten, för att mänskliggöra dem. Vi adderade dessa data men valde att till slutversionen
ta bort prioritetspoäng.
5. Validera personas: Författarna säger att användaren kan validera ad hoc personas genom att
visa för andra personer i organisationen som inte var med i framtagningen av personas. En
annan metod är att validera mot insamlad data och då vi bara är två valde vi att använda den
data vi hade samlat in för att validera mot.
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Då det finns tre olika områden på webbsidan för tre olika sorters användare så valde vi att använda
oss av tre stycken personas. Vi presenterar våra personas nedan. (Vanligtvis inkluderar personas en
representerande personbild, vi har dock valt att exkludera dessa på grund av juridiska skäl.)
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Sandra Sandén
Sysselsättning: Student
Relation till Exjobb-poolen: Söker exjobb
Ålder: 23
Citat: ”Jag vill göra något i arbetslivet”
Besöksfrekvens: Ofta över en kortare period
Personbeskrivning: Sandra går företagsekonomi. Hon gillar att arbeta både med siffror och med
människor och är fysiskt aktiv på sin fritid.
Hon valde sin utbildning för att hon är intresserad av att starta företag efter examen, något hon
fått från sin pappa som driver ett byggföretag.
Innan hon går ut på arbetsmarknaden fullt ut vill hon utforska nystartade företags möjligheter i
dagens affärsklimat och dessutom pröva på något mer praktiskt än hittills under utbildningen.
Frågor från Personan:
- Vad har jag för nytta av att registrera mig?
- Varför ska jag använda er tjänst?
- Vad bör jag tänka på när jag använder er tjänst?
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Urban Uggla
Sysselsättning: Personalansvarig
Relation till Exjobb-poolen: Uppdragsgivare
Ålder: 43
Citat: ”Vi vill få det här uppdraget gjort.”
Besöksfrekvens: En gång per halvår över en kontinuerlig period
Personbeskrivning: Urban är singel men har en hund. På fritiden gillar han att gå med hunden
och amatörhandla med aktier.
I yrkeslivet är han personalansvarig för ett företag med hög personalomsättning och har fått ta
hand om Exjobb-poolen på grund av sin position.
Han anser att Exjobb-poolen är en bra idé men skulle vilja kunna söka bland studenter själv. Det
är roligt att ta in studenter då de kan göra utforskande arbete som inte passar i den normala
verksamheten.
Frågor från personan:
- Kan inte jag få se något om studenterna?
- Finns det några tricks att använda?
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Amanda Adolfsson
Sysselsättning: Universitetsanställd
Relation till Exjobb-poolen: Administratör
Ålder: 42
Citat: ”Då publicerar vi ut det här.”
Besöksfrekvens: En gång per vecka över en kontinuerlig period
Personbeskrivning: Amanda arbetar på universitet och är utbildad inom samhällsvetenskap. Hon
bor i villa med sin man och tre barn, två pojkar och en flicka.
Hon har mycket att göra under dagarna och gillar inte när folk flyttar över deras arbete på henne.
Om någon blir sjuk så är hon dock förstående, även om hon sällan blir sjuk själv.
Hon gillar att arbeta med Exjobb-poolen då det hjälper studenterna komma ut i arbetslivet. Dock
blir det irriterande att rätta exjobbannonstexter och jobbet känns ibland lite monotont.
Frågor från Personan:
- Finns det ingen stavhjälp?
- Kunde det inte göras mer modernt?
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Målgruppsprofilering och målgruppsjämförelse
Vi kände att vi förutom personas ville presentera statistik från de data vi samlat in. Vi valde att kalla
denna presentation för målgruppsprofilering och texten var en kombination av personaprofilering
och ren sammanfattning av statistiken från respondenterna. Målgruppsprofileringen visade i större
grad på diversitet av åsikt bland respondenterna.
Målgruppsjämförelse liknar målgruppsprofilering men inriktar sig på att jämföra målgrupperna
baserat på statistik. Statistiken kan ställas upp i grafer som ställs bredvid varandra för att i högre grad
illustrera skillnader och likheter mellan målgrupperna.
Vi presenterar här först målgruppsjämförelsen för att ge överblick och sedan målgruppsprofilerna
som är mer individuellt beskrivande.
Tillåter sidupplägget ditt naturliga navigeringssätt?

Figur 5 Statistik om åsikter kring naturligt navigeringssätt på xjobb.nu

Det kan utifrån denna fråga verka som att e-tjänsten är mest anpassad för studenterna men de har
också lägst antal funktioner att handskas med på e-tjänsten och redaktörerna/administratörerna har
högst antal.
Är det lätt att sätta sig in i sidupplägget?

Figur 6 Statistik om åsikter kring lätthet att sätta sig in i xjobb.nu’s sidupplägg

Redaktörerna/administratörerna har, som tidigare nämnts, högst antal funktioner att hantera så det
kan vara förklaring till att de har högst andel negativa svar även här. Uppdragsgivare är dock de enda
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som givit helt negativa svar (’Nej’) vilket kan bero på att de har ganska många funktioner att hantera
och inte använder e-tjänsten så mycket.
Är sidupplägget logiskt?

Figur 7 Statistik om åsikter kring logik i sidupplägget på xjobb.nu

Även här är redaktörer/administratörer de som har angett flest negativa svar men vi anser att de kan
härledas till buggar och skillnader i upplägg, vilket inte förekommer i lika stor grad på de delar av
sidan som de andra målgrupperna besöker.
Målgruppsprofil – studenter
Huvudsakligen anser studenter att xjobb.nu är en annonsplats för exjobb. Deras uppfattning är att
idén med nationella Exjobb-poolen är att ”underlätta att hitta exjobb genom att samla dem på ett
ställe”, och tycker det är en bra idé. E-tjänsten anser de överlag är bra och de flesta kan inte komma
på något som sticker ut som dåligt, men inte heller något som sticker ut som bra.
Målgruppsprofil – Uppdragsgivare
De flesta uppdragsgivare har kontakt med tjänsten 1-2 gånger per år. Det finns flera populära
definitioner av tjänsten, exempelvis, ”site att hitta exjobbare”, ”Site för studenter att hitta exjobb”
och, den allra vanligaste, ”en annonsplats för exjobb”. Alla tycker att idén med Nationella Exjobbpoolen är bra men de skiljer sig i vad de anser är det som är bra med idén. Det anges flera olika
anledningar men de vanligaste är ”arbetet med att hitta exjobbare underlättas” och ”uppdragsgivare
når en större publik”. Den stora majoriteten tycker att sidan för Nationella Exjobb-poolen är bra. De
flesta kan dock inte peka på något som sticker ut som bra och det som flest sa, ”enkel att använda”,
sades bara av ett fåtal, det är dock fler som kan peka ut något som dåligt och de beskriver fler
negativa aspekter.
Målgruppsprofil – Redaktörer och Administratör
Redaktörer arbetar med sidan minst 2-3 dagar i månaden och alla tycker Nationella Exjobb-poolen är
bra. De flesta säger att det som är bra med idén är att alla exjobb samlas på ett ställe och majoriteten
anger definition av Nationella Exjobb-poolen som ”en dygnetruntservice för förmedling av exjobb”.
Det verkar lättare att peka ut problem än styrkor, alla kan ange problem mot att bara hälften kan
ange styrkor. Det verkar inte finnas någon konsensus om vad som är problemen eller vad som borde
göras annorlunda, alla anger skiftande saker för båda kategorierna.
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8.3.2 Interaktionsdesign
Ottersten & Balics (2004) interaktionsdesign verkar vara mer anpassad för nyutveckling. Då vi har
indikationer på att sidan inte behöver förändringar i sidupplägget så har vi valt att bara ge
indikationer på var sidan behöver ändras i text utifrån en grundlig genomgång av sidan. Denna text
presenterar vi under kapitel 10; Expertutvärdering.

8.3.3 Användningstest
Användningstest ska utföras på en mer eller mindre färdig produkt, för att utvärdera om redan klara
delar fungerar som planerat. Då förändringar inte påbörjats och vår uppgift avslutas innan de
kommer påbörjas är detta verktyg inte del av vår uppgift. Möjligen kan svaren på enkäten från
respondenter som har använt tjänsten ses som partiellt användningstest då det i detta fall gäller
vidareutveckling av en existerande produkt.

8.4

Roller i Effektstyrning

Vår uppgift och därmed vårt projekt har inte inkluderat utveckling av produkten och de fyra roller
som Ottersten & Balic föreslår är roller för att styra utvecklingsprojekt.
Det vi har haft som uppgift är mer att likna vid en förundersökning och vi har därmed inte haft behov
av Effektstyrnings roller eller möjlighet att utvärdera dem.

8.5

Process för Effektstyrning

Liksom Effektstyrnings roller har inte dess process varit aktuell för oss att använda. Vi har haft som
uppgift att utvärdera hur en e-tjänst kan förbättras och vilka förbättringar som målgrupper vill ha.
Detta har inneburit att vi delvis legat i ett område innan Effektstyrnings effektbeslut och delvis i
effektbeslut ett och två.
Möjligen kan det även sägas att vi har gjort förslag till effektbeslut fyra/fem/sex (dessa steg flyter
samman när det gäller vidareutveckling av en webbtjänst) då vi tagit fram förslag för utformningen
av tjänsten.
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9 Tillämpning av DEVIS på xjobb.nu
I detta kapitel presenterar vi resultat från tillämpning av DEVIS som utvärderingsmetod på xjobb.nu.
Vi genomförde denna tillämpning för att hjälpa oss att svara på forskningsfrågorna: ’Finns det
passande verktyg i DEVIS?’ Och ’Är xjobb.nu ändamålsenligt utformat för god användbarhet?’.

9.1

Studera

Studera är i stor grad datainsamling där Broberg (2009) tar upp tre exempel som kan användas vid
insamling av data. Vid vår studie passade sig andra alternativ bättre än de förslag hon presenterade
och vi kommer här att ta upp hur vi valt att följa metoden och varför.
Intervjuer
Till viss del har vi samlat in information via muntliga intervjuer, men har valt att till större del insamla
data via tre enkätformulär som vi skickade ut till studenter, uppdragsgivare respektive redaktörer (se
bilaga 2-4 för dessa enkäter). De muntliga intervjuerna har varit av sorten att vi har haft samtal med
VHS personal, diskussion under en genomgång av sidan med en administratör samt några muntliga
samtal med personer som testat sidan.
Anledningen till att vi valde enkät som huvudsaklig insamlingsmetod är att de kan nå ut till de vi vill
intervjua och kan besvaras när personen ifråga har tid. Vi formulerade frågorna så att de skulle kunna
besvaras relativt snabbt. Vidare så passade inte Brobergs (2009) förslag på intervjufrågor då vi inte
undersökte användarens hela vardag och användarna i fråga inte ingick i själva verksamheten. Detta
medförde att vi fick ta fram egna frågor utifrån att till en början undersöka verktygen i metoden,
vilket underlättades av att vi redan gjort en metodsammanställning.
Observationer
Vi använde oss inte av observationer av arbete eller observationer av användning av systemet då vi
ansåg att för denna typ av uppdrag ger det mer djupgående data att själv utforska systemet. Dock
har vi som sagt fått en genomgång av administratörsdelen samt en lätt presentation av
redaktörsdelen. Vidare har vi vid informella samtal med personer även där i viss mån sett dem
navigera på sidan. Dessa har varit kortare tillfällen och gav inte så mycket och bidrog därmed till att vi
valde att inte använda oss av observationer då de inte gick så djupt som vi ville. Observationer ska för
övrigt egentligen vara att forskaren observerar naturlig användning (något som blir väldigt svårt för
målgruppen studenter och uppdragsgivare. Inte ens målgruppen administratörer använder sidan
längre tidsperioder per månad.).
Dokumentstudier
Förutom några anvisningsdokument som finns på sidan och kostnadsdokument har vi inte tagit del av
några dokument, och det verkar inte ha funnits andra att ta del av. Vidare anser vi att denna
datainsamlingsmetod inte ger mycket vid utvärdering av en e-tjänst då utvärderaren har tillgång till
hela utvärderingsobjektet.
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Utforskning av IT-systemet
Till en början utforskade vi systemet fritt för att till någon grad lära oss hur systemet är uppbyggt.
Sedan studerade vi systemet grundligare med hjälp av några av de presenterade verktygen. Att vi
lade upp det på detta sätt var för att kunskapen från den osystematiska undersökningen skulle
underlätta den grundligare undersökningen.

9.2

Beskriva

Under Beskriva tar Broberg (2009) upp de metoder som används för att beskriva hur organisationen
och dess system ser ut, vi tar i detta stycke upp hur vi har förhållit oss till de verktygen.
Verksamhetsbeskrivning
Då uppdraget gäller att utvärdera en e-tjänst och dess utformning, inte utvecklingsverksamheten
etcetera så kände vi att det inte skulle ge mycket att göra en beskrivning av verksamheten då den
inte skulle bli tillräckligt djupgående. Vi valde dock att göra en för att se hur den skulle bli och
presenterar den nedan;
’Nationella Exjobb-poolen är en tjänst där organisationer kan lägga upp förslag på exjobb (annonsera
exjobb) och studenter kan leta exjobb. Tjänsten drivs av VHS och förutom utvecklarna så sköts
tjänsten av ett dussin administratörer från lärosäten som deltar i samarbetet kring att finansiera
tjänsten.’
Scenarier
Vi diskuterade en del scenarier, men valde att inte gå djupare och skiva ner dem då vi ansåg att de
inte gav någon djupare kunskap än den utforskning av sidan som vi utfört i tidigare stadium och att
interaktionslistan som vi även ska göra i denna fas skulle ge mycket bättre beskrivning och förståelse
av sidan. Detta bland annat för att på en e-tjänst så ligger problemen i specifika punkter som inte
behöver ett helt scenario för att beskrivas, den extra texten kan snarare bli förvirrande. Ett exempel
på detta är när uppdragsgivare glömmer att markera uppdrag som klara för publicering.
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Mållista
Vi presenterar här de mål vi fått fram via tolkning av enkätsvar och samtal (se tabell 5). Dessa mål är
sådana som vi bedömt som möjliga men vi kan inte garantera om VHS skulle använda sig av dessa
mål. Dessa mål har i huvudsak varit för vår egen nytta då uppdraget för VHS inte har inkluderat
sådant verktyg.
Målen i mållistan följer ingen prioritetsordning utan numrerades löpande vart efter de togs fram och
siffrorna är till för att koppla samman listan med målgrafen.
Tabell 5 Mållista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Större utbud av exjobb på sidan
Större bredd på utbudet av exjobb på sidan
Underlätta för studenter att hitta studentjobb
Det ska vara lätt att hitta bland exjobben
Underlätta för företag att hitta studentjobbare
Sidan ska vara enkel att använda
Sökfunktionerna ska vara enkla att använda
Sidan ska vara tydlig i sin utformning
Sidan ska hålla hög kvalitet
Administrera exjobb ska vara lätt
Större bredd på sorter av annonserbara jobb (inkludera uppsatsförslag, praktikplatser, etcetera)
Större bredd på sorter av studentjobb (inkludera uppsatsförslag, praktikplatser, etcetera)
Större efterfrågan/nyttjande av tjänsten bland studenter
Större utbud av studenter på sidan
Större bredd på utbudet av studenter på sidan (olika utbildningar)
Öka medvetenheten om tjänsten
Öka antalet användare som tycker sidan är enkel att använda
Webbsidan ska fungera bra och likadant i alla webbläsare
Tillåta tabbed browsing
Sidan ska vara klarare med vad man gör
Kriterierna för vilket lärosäte man ska välja ska presenteras tydligare
Uppdragsgivare ska kunna vara klarare om vad exjobbarna behöver kunna/ha för utbildning
Bra matchning mellan ämnesområden och nuvarande utbildningar
Sidan ska ha de funktioner som användarna vill ha
Bra sida
Större möjlighet att hitta studentjobbare via sidan
Större möjlighet att få exjobb via sidan
Möjlighet att hitta andra studentjobb än exjobb på sidan
Större möjlighet att få studentjobb via sidan
Större efterfrågan/nyttjande av tjänsten bland uppdragsgivare
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Problemlista
Vi presenterar här de problem vi fått fram via tolkning av enkätsvar och samtal (se tabell 6).
Problemlistan är på en högre nivå, mer specifika problem presenterar vi under vår Expertutvärdering.
Problemen i problemlistan följer ingen prioritetsordning utan numrerades löpande vart efter de togs
fram och siffrorna är till för att koppla samman listan med problemgrafen.
Tabell 6 Problemlista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dålig utformning
Användare som inte läser information
Dåliga användare
Svårt att hitta
Oklarheter
Saknad funktionalitet
Buggar
Sidan anses dålig
Låg medvetenhet om tjänsten
Lägre efterfrågan/nyttjande av tjänsten bland studenter
Lägre efterfrågan/nyttjande av tjänsten bland uppdragsgivare
Lägre utbud av studenter på sidan
Lägre utbud av exjobb på sidan
Lägre bredd på utbudet av studenter på sidan
Lägre bredd på utbudet av exjobb på sidan
Lägre möjlighet att hitta exjobbare på sidan
Lägre möjlighet att få exjobb på sidan

Aktivitetsmodeller
Vi kommer inte att använda aktivitetsmodeller då dessa handlar om aktiviteter som utförs av grupper
och har mål som inte blir klara, vilket inte stämmer med hur interaktionerna med e-tjänsten är.
Uppdragsgivare kan ha flera kontaktpersoner, men dessa arbetar troligen inte i grupp med att
interagera med webbsidan. Målgrupperna studenter och redaktörer arbetar inte heller gruppvis med
sidan. Studenter kan arbeta i par med sina exjobb men interaktionerna med sidan görs inte på
arbetsgruppsbasis.
Vidare sker inte interaktionerna med e-tjänsten kontinuerligt för någon av målgrupperna
(uppdragsgivare, studenter, redaktörer) utan de sker i form av uppgifter som har mål och blir
avklarade (exempelvis administrera ett exjobb som en uppdragsgivare lagt upp).
Handlingsgrafer
För studiens skull har vi trots att handlingsgrafer lämpar sig mer på verksamhetsnivå valt att försöka
ta fram sådana för e-tjänsten. Handlingsgrafer för studenter och uppdragsgivare fann vi möjliga att
göra. Dock när vi väl skulle påbörja en för redaktör/administratör hade vi redan börjat med
framtagningen av interaktionslistan och där sett att det inte fungerar då en e-tjänst har för många
möjliga handlingar i varje steg. Vi bifogar dock handlingsgraferna för student och uppdragsgivare (se
bilaga 5) som hjälpmedel för att sätta sig in i interaktionslistan.
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Förbättringslista
Förbättringslista är ett verktyg för att utvärdera vilka förbättringar en åtgärd har åstadkommit genom
att bland annat analysera de problem som organisationen hade innan åtgärden. Vi har därför valt att
inte använda förbättringslista då det inte är aktuellt för oss att titta på hur situationen har varit
tidigare eller föreställa oss hur framtida åtgärder kan påverka verksamheten.
Funktionsbeskrivning
Vi presenterar nedan den funktionsbeskrivning vi tog fram för xjobb.nu baserat på data från samtal,
enkäter, beskrivning på sidan och granskning av sidan;
’Xjobb.nu är en tjänst som försöker samla exjobb från hela Sverige. Studenter kan leta exjobb via
sökning (enkel eller avancerad) eller genom att bläddra i hela katalogen. Uppdragsgivare kan
annonsera ut exjobb genom att organisationen registreras som uppdragsgivare och en kontaktperson
sedan fyller i information om exjobbet i ett formulär som sedan läggs ut som en post på sidan.
Administratörer har verktyg för att administrera exjobbsposter, kringdata och själva sidan.’
Användningssituationslista
Användningssituationer enligt hur de beskrivs i Broberg (2009) ligger på en relativt hög nivå och det
skulle därför inte tillföra mycket i vårt fall baserat på mängden användningssituationer.
Enligt författaren ligger nivån för användningssituationer i stil med ’student söker exjobb  går in på
Exjobb-poolen och letar exjobb  hittar exjobb’.
Det mesta av det som användningssituationer ska ge bedömde vi dessutom att vi kunde få fram med
hjälp av interaktionslista.
Interaktionslista
Broberg (2009) presenterar inte hur detaljerad hon anser att interaktionslistan ska vara, vi antar att
det skiljer sig från fall till fall, där användarna av metoden själva får välja vilken nivå som är mest
lämpad i deras fall. Vi valde att göra en interaktionslista på detaljnivå där vi inkluderade alla tänkbara
händelser (se bilaga 6), detta för att vi när vi gjorde vår Expertutvärdering skulle kunna vara säkra på
att vi undersökt hela sidan och alla dess funktioner.
Rollanalys
Broberg (2009) säger att hon vid det tillfälle hon analyserade användarnas roller inte fann det särskilt
användningsnyttigt och hon beskriver vidare inte processen tillräckligt djupt för användning av den.
Detta i kombination med att vi inte har gjort användningssituationer eller rolldefinitioner ledde oss
att välja att inte använda oss av rollanalys.
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9.3

Analysera

Under Analysera tar Broberg (2009) upp de metoder som används för att bygga underlag för
planering av det nya systemet, vi tar i detta stycke upp hur vi har förhållit oss till de verktygen.
Målgrafer
Utifrån den mållista vi tog fram skapade vi två målgrafer, den första är övergripande och innefattar
även mål som inte kan uppfyllas av arbete med sidan (se figur 8). Denna gjorde vi på ett annorlunda
sätt än hur målgrafer i vanlig mening presenteras. Då många av målen leder till varandra så lade vi de
två huvudmålen, som vi funnit via enkätundersökningen och samtalen, längst ut i grafen för att
illustrera dem som huvudmål och de i mitten som delmål för att nå huvudmålen.

Sida 64

5. Underlätta för
företag att hitta
studentjobbare

11. Större bredd på
sorter av annonserbara
jobb (inkludera
uppsatsförslag,
praktikplatser, etc)
15. Större
bredd på
utbudet av
studenter på
sidan

30. Större
efterfrågan/
nyttjande av
tjänsten bland
uppdragsgivare

26. Större möjlighet
att hitta
studentjobbare via
sidan

OCH

25. Bra sida

14. Större
utbud av
studenter på
sidan
OCH

13. Större
efterfrågan/
nyttjande av
tjänsten bland
studenter

1. Större utbud
av exjobb på
sidan

16. Öka
medvetenheten
om tjänsten

29. Större
möjlighet att få
studentjobb via
sidan

27. Större
möjlighet att få
exjobb via sidan

28. Möjlighet att
hitta andra
studentjobb än
exjobb på sidan

3. Underlätta för
studenter att
hitta studentjobb
Figur 8 Cirkelgraf över mål för Nationella Exjobb-poolen
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OCH

2. Större bredd
på utbudet av
exjobb på sidan

12. Större
bredd på sorter
av studentjobb
på sidan

Med den andra målgrafen (se figur 9) följde vi hur målgrafer vanligtvis byggs upp där huvudmålen
presenteras längst upp med delmål längre ner som hjälper till att uppfylla målen längre upp i grafen.

25. Bra sida

17. Öka
antalet
användare
som tycker
sidan är enkel
att använda

24. Sidan ska ha
de funktioner
som användarna
vill ha

9. Sidan ska
hålla hög
kvalitet

6. Sidan ska vara
enkel att
använda
22. Uppdragsgivare
ska kunna vara
klarare om vad
exjobbarna behöver
kunna/ha för
utbildning

4. Det ska
vara lätt att
hitta bland
exjobben

20. Sidan ska
vara klarare
med vad man
gör

21. Kriterierna för
vilket lärosäte man
ska välja ska
presenteras
tydligare

10.
Administrera
exjobb ska
vara lätt

23. Bra matchning
mellan
ämnesområden och
nuvarande
utbildningar

Figur 9 Trädgraf över mål för Nationella Exjobb-poolen
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8. Sidan ska vara 18. Webbsidan ska
tydlig i sin
fungera bra och
utformning
likadant i alla
webbläsare
7.
Sökfunktionerna
ska vara lätta
att använda

19. Tillåta tabbed
browsing

Problemgrafer
Utifrån den problemlista vi tog fram skapade vi två problemgrafer, den första är övergripande och
innefattar problem som inte kan uppfyllas av arbete med sidan (se figur 10). Denna gjorde vi på ett
annorlunda sätt än hur problemgrafer i vanlig mening presenteras. Då många av problemen leder till
varandra så lade vi problemen i en cirkel.
14. Lägre
bredd på
utbudet av
studenter på
sidan

8. Sidan
anses dålig

12. Lägre
utbud av
studenter på
sidan

10. Lägre
efterfrågan/
nyttjande av
tjänsten bland
studenter

11. Lägre
efterfrågan/
nyttjande av
tjänsten bland
uppdragsgivare

16. Lägre möjlighet
att hitta exjobbare
via sidan

OCH/ELLER

9. Låg
medvetenheten
om tjänsten

17. Lägre möjlighet
att få exjob via
sidan

Figur 10 Cirkelgraf över problem för Nationella Exjobb-poolen
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OCH/ELLER

13. Lägre utbud
av exjobb på
sidan

15. Lägre bredd
på utbudet av
exjobb på sidan

Med den följande problemgrafen (se figur 11) följde vi hur problemgrafer vanligtvis byggs upp där
huvudproblem presenteras längst upp med delproblem som hjälper till att uppfylla de överliggande
problemen presenterade längre ner i grafen.

8. Sidan
anses dålig

4. Svårt att
hitta

6. Saknad
funktionalitet

5. Oklarheter

OCH/ELLER

2. Användare
som inte läser
information

OCH/ELLER

1. Dålig
utformning

3. Dåliga
användare

Figur 11 Trädgraf över problem för Nationella Exjobb-poolen
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7. Buggar

Motsättningar
Motsättningar är en del av aktivitetsmodeller, som vi inte kan använda på grund av den anledning
som nämnts under Aktivitetsmodeller och därmed kan vi inte heller använda denna del av verktyget.
Förändringsgrafer
Förändringsgrafer baserar sig på förändringslista, och beskriver liksom listan ett efterstadium. På
grund av den anledning som nämnts under Förändringslista kan vi inte använda det verktyget och
inte heller denna del av det.
Värdera
De tre värderingar som Broberg (2009) tar upp görs efter att en åtgärd har utförts, detta innebär att
vi inte kan använda oss av verktygen, då uppgiften inte inkluderar att se på hur det var utan Exjobbpoolen.

9.4

Föreslå

Verktygen under ’Föreslå’ är sådana som vårt uppdrag inte inkluderar att göra eller sådana som vi
anser att det blir bättre om VHS gör en egen version av, vilket innebär att deras utförande inte blir av
inom ramen för exjobbet och vi har därmed exkluderat dem.

Sida 69

10 Tillämpning av Expertutvärdering på xjobb.nu
I detta kapitel presenterar vi resultat från tillämpning av Expertutvärdering som utvärderingsmetod
på xjobb.nu. Vi genomförde denna tillämpning för att hjälpa oss att svara på forskningsfrågorna: ’Hur
lämpar sig Expertutvärdering?’ Och ’Är xjobb.nu ändamålsenligt utformat för god användbarhet?’.
En Expertutvärdering har som syfte att undersöka vilken kvalitet en produkt håller. I vår utvärdering
har vi följt den lista över råd och tumregler för Expertutvärdering som vi sammanställt baserat på
Ottersten & Berntsson (2002). Vi har delat upp texten i avsnitt baserat på tumreglerna. I dessa
avsnitt tar vi upp sådant som vi kommit fram till baserat på tumregeln och på de specifika
uppmaningar som ligger under tumregeln. För att vara säkra på att vi inte missade någon del av sidan
valde vi att knyta vår Expertutvärdering till vår djupgående interaktionslista (se bilaga 6). Det blev
därmed understödd Expertutvärdering.

10.1

Enkel och naturlig dialog

Inga onödiga element
Vi anser att det finns få element som är onödiga upprepningar, de upprepningar som finns har ofta
ett syfte och är därmed inte onödiga. Ett exempel på en onödig upprepning är TestlistAdmin som
ligger under Administrationsdelen och verkar vara en upprepning av Skapa kontaktlista. Ett exempel
där det kan ses som upprepning om än inte nödvändigtvis onödig sådan är att de flesta handlingar
under redaktör även finns tillgängliga under administratör. All inloggning kan samlas på ett ställe,
men samtidigt är det inte något som är nödvändigt då nuvarande lösning är duglig. Vi kan vidare inte
förstå varför redaktörer har fler möjligheter under statistik än administratörer.
E-tjänsten har ingen information som är onödig i sig, dock ser vi en tendens att det saknas
information på olika ställen, till exempel anges inte fördelarna en student får genom att skapa konto
och den engelska delen av sidan saknar mycket information i jämförelse med den svenska.
Baserat på vår granskning kan vi inte se några element som inte tillför information.
Sidan använder sig inte av ljud eller rörelse och grafik används enbart för att förstärka budskap även
om det kunde behövas ett färgschema med högre kontrast. Vidare så kan grafiken förstärkas på vissa
ställen för att indikera bättre, exempelvis tydligare indikera inloggningsaktiviteter och knappar
tillgängliga när användaren är inloggad.
Dock finns det element som kan ses som onödiga som till exempel att behöva välja huruvida
exjobbet är klart för publicering där användaren både väljer att det ska vara klart och sedan i nästa
steg klickar på publiceringsknapp.
Gör ikoner av få och väsentliga detaljer
Alla menyer har markörer om var användaren befinner sig (utom för startsidan). Markören i
huvudmenyn skulle kunna göras tydligare och markeringen i sidomenyn skulle kunna göras mycket
tydligare, exempelvis genom att markera var besökaren befinner sig genom att färga den knappen.
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Vidare stämmer inte markeringen alltid, exempelvis när en uppdragsgivare skickar in ett exjobb
öppnas sidan ”Lista mina exjobb”, men markören visas fortfarande på ”Skapa exjobb” (vid
uppdatering av sidan skickas användaren även till ”Skapa exjobb”, istället för att stanna på ”Lista
mina exjobb”).
Ett bra exempel på när dålig markering kan ställa till det är när en student trycker på en länk i de
senaste exjobben på startsidan. Studenten skickas då till det uppdraget på uppdragsgivardelen.
Problemet uppstår om studenten inte lägger märke till detta och försöker logga in. Frågan är varför
länkarna leder till uppdragsgivardelen då det troligen är fler studenter än uppdragsgivare som
utforskar de senaste exjobben. En lösning på detta vore gemensam inloggning, där gemensamma
aktiviteter kan ligga gemensamt och de specifika aktiviteterna som olika inloggade besökargrupper
kan utföra som en separat inloggningsflik vars innehåll anpassas till den inloggade personens
användartyp.
Det är ett lågt antal ej informationsbärande detaljer och de flesta av dem finns där av designmässiga
orsaker. Ett exempel på en sådan finns under ”Kontakt” där det finns en sidomeny utan knappar med
titeln ’Kontakt’ som verkar vara där för att sidan ska följa samma design som resten av e-tjänsten.
Färg har mycket stark signaleffekt och bör därför användas med försiktighet
Sidan använder sig av neutrala färger som inte sticker ut och drar till sig uppmärksamhet. Dock kan vi
anse att färgerna på vissa ställen är i för låg kontrast till varandra. Höger sida av området ovanför
huvudmenyn visar upp motsatta problemet där en starkare kontrast blir störande. Svart och orange
används i huvudmeny och rubriker för sidomenyer, dessa är starka färger men då de används för att
markera rubriker är det inte negativt.
De använder vidare inga färger som suddar ut varandra, ger för stark kontrast mot varandra eller
ställer till det för folk med färgseende problem.
Gruppera saker som hör ihop
På de sidor där det är tillräckligt med element för att behöva det är formulär, texter och knappar
grupperade efter samhörighet så att det efterföljande har en relation till det föregående. Vi kan inte
se några ställen där användaren måste leta för att hitta nästa element att fylla i, läsa eller använda.
Vi ser det som positivt att de har grupperat ut huvudlänkar som hör ihop med grafiska element som
markerar ut deras ämne och länkgrupper med grafiska element som visar dessa grupper.
Låt ögat följa linjer
Sidan låter ögat följa linjer då den konsistent har text och formulär vänstercentrerade.
Använd dubbletter
Då de har en startsida för studenter och uppdragsgivare samt en för administratörer och redaktörer
ser vi det som positivt att där ge alternativa vägar förutom huvudmenyn respektive sidomenyn till de
huvudsakliga delarna. Vidare är även sidans logotyp en länk till startsidan.

Sida 71

Anpassa inmatningsfältens längd till det förväntade innehållet.
Storlek på inmatningsfällt varierar beroende på vad som ska skrivas där, både i bredd och höjd. Det
skulle dock vara positivt om höjden ändrades i inmatningsfällt istället för att det blir en scrollbar när
den fylls.
Undvik modala dialoger (fönster som måste stängas för att komma åt övriga systemet) om det inte
finns ett behov att styra användaren.
Då modalt syftar på att ett nytt fönster tvingar användaren att stänga ner det innan denne kan gå
vidare och tjänsten inte innehåller sådana moment är tjänsten inte modal. Dock om det ses utifrån
att det finns svårigheter i att öppna flera sökalternativ samtidigt via tabbar så kan det ses som att
den delen är modal.
Sortera menyval och listor på ett för användaren logiskt sätt.
Listor är sorterade efter funktion eller logisk betydelse och där det inte finns någon entydig
meningsfull ordning används bokstavsordning baserad på det logiska valet mellan datum och titel.
Användaren har även möjlighet att anpassa vad posterna ska sorteras efter vilket kan ses som
positivt. Det finns dock ett par listor där sorteringsordningen ställs om från vad den är till Ö-A eller
att listan inte verkar vara sorterad efter något alls om en handling utförs på den så som att bläddra
till nästa sida.

10.2

Använd ett naturligt språk

Se till att texten är tydlig
Otydlighet kan förekomma i text via inkompletta meningar, men texten på sidan följer i övrigt
skrivregler för bra teckentydlighet. Det används både gemener och versaler så att meningar börjar
med stor bokstav och fortsätter med små bokstäver fram till punkt. Tecknen har inga seriffer och
skrivs antingen i normal eller i fetstil, vilket gör att texten blir lättläst till skillnad om den skrevs i
kursiv (vilket de enbart gör på ett fåtal ställen) eller med seriffer. Vidare är texten inskjuten i början
av stycken och i en, för den bakgrundsfärgen, lättläst färg. Texten verkar lite mindre än
standardstorlek och kan möjligtvis därigenom bli lite svårläst för personer med lite sämre syn.
Utforma för skumläsning
Generellt skrivs texten i korta tydliga paragrafer och är i sig tydlig men vissa saker förklaras inte,
exempelvis varför en student ska skapa ett konto.
De rubriker som finns är till stor del passande. Exempel på sådana som inte är det är till exempel
länktexten ”In English” i huvudmenyn som används till den engelska studentdelen. Det finns dock
stycken som gott kunde ha rubrik men som saknar sådan.
Sidans meningar verkar inte vara alltför långa och överlag vara utan bisatser samt ha hög
informationstäthet.
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Länkarna varierar i utseende. En del länkar kan ses tydligt, exempelvis med länkfärg, medan
besökaren måste läsa andra för att förstå att de är länkar. Länkar har vidare överlag tydlig länktext
som ger rätt association, exempelvis ’info’ vid ett formulärfält eller ’läs mer’ vid godkännande av
personuppgifter, vi skulle dock gärna se att det står ’läs mer om (det aktuella ämnet)’.
Även om redundansen är låg så är den tillräckligt hög då användaren har lätt tillgång via huvudmeny
och sidomeny. Dock finns det ställen där det gärna kunde finnas en extra väg, till exempel när
besökaren är på ’Logga in’ så är det mycket vanligt att ge en genväg till ’Registrera nytt konto’.
Använd bara ord och koncept som användaren är väl förtrogen med
Sidan undviker fackspråk och andra specialiserade termer som kan medföra svårigheter i att förstå
det som förmedlas.

10.3

Minimera användarens minnesbelastning

Hjälp användarens minne
Information om hur användaren ska fylla i formulär kunde placeras vid det som ska fyllas i. Det finns
flera ställen där besökaren ska fylla i något och informationen om hur det ska göras är placerad på
ett annat ställe. Ett bra exempel på detta är under ’Kontakt’ där informationen om vilket lärosäte
som ska väljas står på startsidan för uppdragsgivare. Detta är extra problematiskt för studenter då en
del av informationen inte finns på deras startsida.
Lågt antal bildväxlingar är bra för att hjälpa besökaren hålla reda på vad som händer, vilket innebär
att det kan anses att alla de tre första stegen vid skapande av exjobb kan läggas ihop på en sida, följt
av den nuvarande fjärde som en separat sida för inspektion. Vidare är utformning av tillgång till
funktioner avsedda för inloggade användare suboptimal, ett exempel på detta är att en inloggad
användare kan klicka på ”Logga in” för att öppna underliggande submeny och där få bilden av att
denne inte är inloggad. En lösning på detta vore att funktioner som kräver inloggning samt logga in
och skapa konto separeras ut till en egen sidomeny där logga ut ersätter de senare två vid inloggning.
Ett annat hjälpmedel för besökaren är användning av dropdown- och andra alternativ-listor, vilket
sidan har, dock med liten visningsyta. Dynamisk ordsök kunde även det vara ett hjälpmedel.

10.4

Enhetlighet

Var konsekvent
För att underlätta för besökaren att hitta bör tjänsten vara konsekvent med var saker finns och hur
de är formulerade. Detta felar tjänsten på då den exempelvis blandar ”Radera”, ”Ta bort” och ”R”
under administratörsdelen och vidare inte alltid har knappar på samma plats, med ställen där det
exempelvis stoppas in något mellan två knappar som annars är bredvid varandra.
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Sidan är bra i att den använder konsistent färgkodning på de ställen där detta används, det märks
dock till lika liten grad som de felaktiga gruppindelningar som finns på exempelvis ”Skapa
uppdragsgivare” hos administratör och uppdragsgivare, där exempelvis avdelning och postadress
grupperas.
Sidans upplägg blir oftast lättare att navigera och förstå när det finns en standard över hur handlingar
utförs och sidans respons. Sidan följer inte alltid detta, exempelvis har ”Administrera kontaktperson”
och ”Redigera/ta bort uppdragsgivare” inte samma sökfunktion.
Det är låg konsekvens angående vilket felmeddelande som används, de två som finns och en
inloggningsruta fyller samma funktion på olika ställen.
Överlag har sidan dock ett konsekvent upplägg.

10.5

Förse användaren med återkoppling

Tala om för användaren när systemet arbetar
Då undersökningsobjektet är en e-tjänst behöver det ingen egen funktionalitet som meddelar
användaren om att tjänsten arbetar, utan detta framkommer snarare i besökarens webbläsare.
Tydliggör vilket resultat användaren nådde
Besökaren kan se på skärmen vad som har hänt baserat på dennes handlingar och tjänsten meddelar
ofta vad som har hänt.

10.6

Förse användaren med klart markerade funktioner för att
avbryta dialogen

Tillåt användaren att ångra sig. Detta uppmuntrar utforskande.
Det mesta kan ändras flera gånger vilket innebär att det kan återställas efter ändringar, det måste
dock göras för hand då det inte finns någon funktion för att ångra. ’Radera’ innebär dock att det tas
bort permanent.

10.7

Effektiv användning

Effektiv användning handlar om att tillåta expertanvändning, exempelvis kortkommandon. Denna etjänst har inget som användaren kan lära sig bortom det grundläggande, vilket dock inte är
nödvändigt för en e-tjänst. Utöver detta finns det standardkommandon i webbläsare (exempelvis
Ctrl+p för att skriva ut) som kan användas för mer effektiv användning, men dessa kan inte räknas till
tjänstens fördel då de inte är del av den. Å andra sidan kan blockering av sådant som webbläsaren
tillåter räknas till tjänstens nackdel, exempel på detta är öppna länkar i nya tabbar.
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10.8

Klara och tydliga felmeddelanden i enkelt språk

Formulera meddelanden så att användaren förstår deras innebörd
Generellt är felmeddelanden från själva e-tjänsten utformade så att en normal internetanvändare
kan förstå vad de innebär och felmeddelandena talar om vad som har hänt. Felmeddelandena talar
dock ibland inte om varför det har hänt och de talar inte heller om vad användaren kan göra för att
åtgärda problemet. Exempel på denna sort är; ”Ett oväntat fel uppstod !”
Det kommer dock även felmeddelanden från servern, och dessa är av mer svårförstålig sort,
exempelvis; ”Object reference not set to an instance of an object.App_Web_ukvfegtp”
Det finns vidare felmeddelande som är fel för aktuell funktion, det vill säga, felmeddelande för ett
problem används för ett annat.
Textbaserade felmeddelanden som presenteras när ett formulär fyllts i inkorrekt är bra men inte
nödvändigtvis bra placerade. Det finns dock liknande som består av exempelvis enbart en röd stjärna,
vilket inte är ett bra felmeddelande då det är litet och lätt kan missas samt inte säger vad felet är.

10.9

Förhindra fel

Vi har stött på ett antal fel, exempelvis saker som försvinner utanför den ’frame’ de finns i och att
sidan har en tendens att logga ut besökaren (även när denne utför handlingar med relativt korta
mellanrum) och på vissa ställen till och med kraschar.

10.10 Lättanvänd och lättillgänglig hjälp och dokumentation
E-tjänsten presenterar information på startsida för respektive student och uppdragsgivare, i denna
ges viss förklaring för hur tjänsten fungerar. Det ges dock ingen egentlig hjälpdokumentation och
texten kunde med fördel vara utspridd på sidan så att den ligger där besökaren behöver den.
Redaktörer och administratörer ges en länk till en manual på sin startsida, denna går djupare in på
hur deras del av tjänsten fungerar.
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11 Analys av erfarenheter från metodtillämpning
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår analys av data från tillämpning av de tre utvalda
metoderna på xjobb.nu. Vi gjorde denna analys för att hjälpa oss att svara på forskningsfrågan: ’Hur
kan ett förslag till en metod för utvärdering av e-tjänster se ut med grund i de metoder vi ska
utvärdera? Vilka verktyg från de tre metoderna är passande att sätta samman till en metod, och hur
ska de relatera till varandra?’
Vi fann många verktyg under både Effektstyrning och DEVIS opassande för att använda vid
utvärdering av en e-tjänst. Expertutvärdering som metod har inga specificerade verktyg och blir
därmed mer generell, vilket innebär att det inte finns ett behov att välja bort verktyg. De verktyg vi
fann passande presenterar vi nedan (se tabell 7) och därefter vi går in på varje verktyg för att se hur
användbart verktyget varit, dels i sig och dels i bidrag till helheten.
Tabell 7 Sammanställning av använda metoder och verktyg

Metod
Effektstyrning
Devis

Expertutvärdering

11.1

Använt verktyg
- Effektkarta
- Målgruppsanalys med personas
- Intervjuer
- Utforskning av IT-systemet
- Verksamhetsbeskrivning
- Mållista
- Problemlista
- Handlingsgrafer
- Funktionsbeskrivning
- Interaktionslista
- Målgrafer
- Problemgrafer

Effektstyrning

Effektkarta
Effektkartan hjälpte oss inte att komma fram med några nya idéer eller mål, det hjälpte oss dock att
strukturera våra tankar vilket ledde till att vi kom på en del åtgärder. Verktyget är utformat för just
detta, att strukturera tankar, vilket återspeglas i namnet på metoden, verktyget ska hjälpa till att
styra projekt så att de når mål genom att hålla reda på vad de syftar till. Verktyget kan även hjälpa till
att uppnå konsensus vid utvecklingsmöten genom denna strukturering.
Ottersten & Balic (2004) presenterar sin metod och säger explicit att den är till för beställaren. Vi
anser oss dock ha sett att den kan fungera vid användning av tredje part eller leverantören. Vi kan
dock även se att ju mer osäker beställaren är desto mer involverad vid skapandet behöver denna
vara. Ytterligare en sak är att leverantören behöver ha effektkartan lätt tillgänglig. Möjligen kan den
process som behövs för skapandet av effektkartan bli mindre om det är beställaren som skapar den
då denne har mer direkt tillgång till personal som kan informera om mindre uppenbara effektmål så
dessa inte behöver analyseras fram.
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Målgruppsanalys med personas
Personas har bidragit till att öppna våra tankar om hur personer i målgrupperna kan uppfatta
tjänsten, dock baserade vi det på redan analyserad data från enkäterna så till stor del hade vi denna
insikt redan. Förutom detta har vi inte haft så mycket nytta av personas då vi inte ska ta designbeslut
utan bara ska utvärdera en redan existerande e-tjänst. När utvecklarna väl börjar med designbeslut
tror vi dock att de kan bli till större nytta.
En annan anledning till att personas inte gav så mycket nytta i detta fall kan vara att
användargränssnitten redan är så uppdelade, med varje användargrupp givet ett eget. Detta i
kombination med att uppgifterna är dikterade av tjänsten, begränsar hur mycket nytt utvecklaren
måste ta in om inte uppgifterna eller hela syftet med tjänsten ändras.
Vidare anser vi att vår målgruppsprofilering gav oss mer i detta fall då majoriteten angav neutrala
svar som innebar att sidan varken stod ut negativt eller positivt. Vi anser därför att dessa två verktyg
kompletterar varandra väl.
Personas enligt Adlin & Pruit (2010) verkar även vara inriktade på att de ska användas av personer i
organisationen som skapat produkten och att deras produkt har en viss tid på nacken. Användaren
ska därmed vara välbekant med organisationen och både användaren och organisationen ska vara
välbekant med produkten och kunderna för produkten. Vi hade ingen av dessa faktorer. Vi anser
dock att våra personas fyllde sitt syfte.

11.2

Devis

Insamling av data
Datainsamlingen har som namnet tyder på gett oss data. De datametoder som Broberg (2009) tar
upp för insamling av data från användarna (Intervjuer) och data om användarna (observation) kan vi
inte utvärdera då vi inte använt dem i tillräckligt hög utsträckning, men vi kan se nyttan med dem. Vi
har dock haft samtal med personer som använt systemet. Enkäterna gav oss data för att skapa
personas och målgruppsprofiler och därigenom en uppfattning om vad användarna tycker om etjänsten.
Utforskning av IT-systemet
Vår ursprungliga övergripande utforskning gav oss en överblick och grundläggande förståelse som vi
anser var nyttig som grund för vår senare djupare utforskning som fördjupade vår förståelse för
systemets upplägg och funktionalitet.
Verksamhetsbeskrivning
Vår verksamhetsbeskrivning gav oss inte så mycket, men detta kan bero på att vi inte gör utveckling
samt är en mindre grupp och dessutom bedömde vi att vi hade ganska klart för oss vad
verksamheten kring e-tjänsten var. I utvecklingsgrupper eller större grupper kan det vara nyttigt med
en fastställning av vad verksamheten är.
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Vidare kan verksamhetsbeskrivning möjligen ge mer nytta om utvecklarna gör en mer djupgående
beskrivning, men vi ansåg att vårt undersökningsobjekt inte hade sådant djup och dessutom hade vi
andra verktyg som är ämnade att gå på djupet.
Det vi skrev gav oss även uppfattningen av att flytande text kanske inte är optimalt för att gå på
djupet.
Mål-/Problemlista
Mållistan gav överblick över mål med e-tjänsten. Problemlistan gav oss ett verktyg att sammanställa
de problem som fanns.
Målen bidrog även till att vi fick fokus i projektet och gav oss förståelse för produkten ur ett annat
perspektiv. Vi kan tänka oss att båda listorna blir till större nytta när utvecklarna börjar ta fram
lösningar.
Handlingsgrafer
Handlingsgraf är menat att ge en grafisk bild av hur handlingarna i verksamheten hänger ihop. Det
lyckades för målgrupperna student och uppdragsgivare. Grafen för redaktör/administratör blev dock
för stor och komplicerad så vi valde att avbryta den då vi ansåg att vi inte fick ut något av den.
Möjligen kan det göras genom att inte ta med handlingar som kan göras oavsett var besökaren är
men frågan är om det kan kallas en korrekt handlingsgraf då och troligen blir den för stor även då.
Grafen kan även delas upp så den visar handling ’B’ som leder till handling ’C’ och kommer från
handling ’A’ (även ’A, B > C > D, E’ med flera källor och utmynningar) men då försvinner överblicken
och grafen blir mycket lik en interaktionslista.
Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivningen gav oss en mer fokuserad blick på själva e-tjänsten. Vi anser dock att den likt
verksamhetsbeskrivningen kan vara nyttigare vid utveckling än vid utvärdering och med större
grupper som inte arbetar gemensamt på samma sätt.
Interaktionslista
Vi använde oss främst av interaktionslista som ett stödverktyg för Expertutvärdering och vår
uppfattning är att det hjälpte oss att göra en utförlig genomgång av e-tjänsten, och ur det
perspektivet var det ett nödvändigt verktyg för oss. Dock skulle användaren troligen kunna avstå från
det verktyget så länge det görs en noggrann genomgång. Det är antagligen också så att den som gör
interaktionslistan får en tydlig och grundlig bild av undersökningsobjektet medan andra som läser
den efteråt inte får samma tydliga, grundliga bild.
Då vår interaktionslista blev ganska utförlig fann vi det nyttigt att lägga in en innehållsförteckning för
att underlätta navigation i listan. (se bilaga 6)
Mål-/Problemgrafer
Mål- och problemgraferna gav en grafisk bild över relationerna mellan olika mål respektive problem
och ökade förståelsen kring vad VHS försöker åstadkomma respektive bör försöka åtgärda. Vi kunde
se vad som bör ha stor prioritet och vad som kan leda till att detta uppfylls/åtgärdas.
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11.3

Expertutvärdering

Med Expertutvärderingen gjorde vi en utvärdering understödd av vad vi använde som
struktureringsverktyg (interaktionslista) och baserad på en lista med användbarhetsbaserade råd och
tumregler.
Denna utvärdering visade på vissa bristande punkter i utformningen av sidan men i stort var sidan väl
utformad. Vi presenterar detaljerna tillsammans med övriga åtgärdspunkter i bilaga 7 –
Utvärderingsnotiser.

11.4

Sammanställning

Vi anser att verktygen från de olika metoderna kompletterar varandra väl.
Effektstyrning bidrar med bra verktyg för att hålla koll på projektets mål medan DEVIS och
Expertutvärdering har bra verktyg för att undersöka och illustrera på mindre övergripande nivåer.
Effektstyrning ensamt uppfattar vi inte som en passande metod för utvärdering då det verktyg som
upptar större delen av fokus inte är ett verktyg för att samla eller analysera data. Möjligen kan det
sägas att det sammanställer data.
DEVIS skulle kunna stå ensamt när det gäller utvärdering men metoden har inte verktyg för att
sammanställa resultatet. Vidare så passar många av verktygen inte för utvärdering av en e-tjänst.
Expertutvärdering baserat på Ottersten & Berndtsson (2002) anser vi inte är tillräckligt strukturerad.
Risken finns att missa saker om den används för sig själv. Metoden har inte heller stöd för att
analysera och liknande, kort sagt metoden har inga verktyg och verkar själv vara ett verktyg.
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DEL 4 - Slutsats

I denna del av uppsatsen presenterar vi resultat från de två föregående
delarna (del 2 och del 3) och ger svar på våra forskningsfrågor. Vi tar även
upp våra reflektioner kring arbetet och förslag på ämnen för fortsatt
forskning.
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12 Resultat
I detta kapitel presenterar vi både våra akademiska och våra praktiska resultat. De akademiska
resultaten bygger på teoretisk jämförelse av metoder (kapitel 7) respektive resultat från tillämpning
av metoderna vid utvärdering (kapitel 11). De praktiska resultaten bygger på tillämpning av
utvärderingsmetoderna (kapitel 8, 9 och 10)

12.1

Att utvärdera

Efter att ha jämfört metoderna (se kapitel 7 och 11) kan vi se att de fyller delvis olika syften. DEVIS är
en metod för att göra vad som motsvarar förundersökning (vilket utvärdering i sin tur motsvarar) och
är därmed relativt djupgående där med verktyg för sådant arbete. Effektstyrning är menad att
fortsätta genom hela produktutvecklingsprocessen som ett verktyg för att hålla reda på vad
utvecklarna vill uppnå och styra processen mot det, men den går inte lika djupt (i sig) och har i princip
bara ett verktyg som dessutom inte samlar in information. Expertutvärdering är även den ett verktyg
för förstudie, där den undersöker om ett existerande objekt är anpassat efter det mänskliga systemet
(under utvecklingen används istället användbarhetsdesign och användningstest).
Sammanfattningsvis kan sägas att DEVIS och Expertutvärdering är de metoder som har verktygen
som är mest passande för utvärdering till skillnad från Effektstyrning som dock passar väl under
utveckling.
Metoderna går därmed att koppla samman, exempelvis så att DEVIS och Expertutvärdering används
för att bygga en effektkarta som kopplas ihop med exempelvis mållista och målgraf.
Två av de tre metoderna, Effektstyrning och DEVIS, förespråkar användning av mål. Målanalys var ett
verktyg som var givande i det perspektivet att det visade vad syftet med Nationella Exjobb-poolen är
och kan vara (se avsnitt 8.1 och 9.2). Bortom detta så tillförde inte målen så mycket då vår uppgift
var att undersöka användbarheten hos xjobb.nu. Analys av måluppfyllelse är något som användarna
måste tillfrågas om. Vi anser därför att mål ger mest nytta i utveckling, oavsett om det är
nyutveckling eller vidareutveckling.
Det verktyg som vi anser tillförde mest var Expertutvärdering kombinerat med det verktyg vi använde
för grundlig genomgång av webbsidan, interaktionslista (se avsnitt 9.2 och bilaga 6). Denna grundliga
genomgång av sidan var mycket givande då vi fick förståelse för och inblick i sidans upplägg. Möjligen
kan det dock vara så att det inte fungerar på samma sätt i större grupper utan resultatet och det sätt
det framställs på kan bli viktigare. Att ha ett verktyg för att säkerställa att utvärderaren/utvärderarna
går igenom hela sidan borde dock fortsätta vara viktigt för att skapa medvetenhet om problemen.
Vårt användande av utforskning av e-tjänsten har, anser vi, visat på att det kan vara lika viktigt som
att fråga användarna då det ger utvärderaren/utvärderingsgruppen egen erfarenhet av systemet. I
tidigare kurser under vår utbildning så har vi fått lära oss att användarna kan vara blinda för vissa
saker av vana eller för att de inte har identifierat vad problemet är, men de kan å andra sidan även
bidra med sådant som utvärderaren inte ser på grund av ovana. Vidare anser vi att användarnas
åsikter är viktiga oavsett vad resten av utvärderingen säger då det är de som ska använda systemet
och att de därför behöver göras nöjda i möjligaste mån.
Sida 81

12.2

Vårt metodförslag

Vi såg redan i ett tidigt stadium att de tre metoderna DEVIS, Effektstyrning och Expertutvärdering
kunde kombineras. Vi trodde dock då att skillnaderna skulle vara på en djupare nivå där det var
mindre skillnader mellan i övrigt relativt lika verktyg, så att kombinationsmöjligheten skulle ligga i ett
eller flera verktyg som kunde sammanfogas. Så var det inte, utan metoderna var i hög grad
komplementära så att de går att använda tillsammans. Vi fick dock välja bort verktyg som inte
passade för den utvärdering vi har gjort. Många av verktygen är antingen av sådan karaktär att de (1)
är onödiga för att ett annat verktyg ger samma information eller mer passande information inom
samma område, se exempelvis användningssituationslista som vi låtit ersättas med interaktionslista,
(2) är beroende av verktyg som blir borttagna för att de behandlar kringliggande moment som inte
berör e-tjänsten, se exempelvis motsättningar som är beroende av aktivitetsmodeller, eller (3) inte är
i den tidigare utvärderingsfasen utan kommer senare när en produkt är framtagen, se exempelvis
användningstest. (Se respektive verktygs avsnitt i del 3)
Vi kan dock se hur dessa verktyg skulle kunna passa andra utvärderingsobjekt, exempelvis passar
aktivitetsmodeller system som inte bara berör individer.
Baserat på detta skulle den uppsättning verktyg vi har använt kunna kallas ett metodförslag som blir
som följande figur (figur 12) illustrerar, där de flesta verktygen ligger i förstudie/utvärdering,
inklusive effektkarta som dock sedan ensamt fortsätter att kontinuerligt användas medan produkten
utvecklas för att styra utvecklingen.
Förstudie/
Utvärdering

Effektkarta
Utvecklingsprocessen

Figur 12 Illustration av möjliga relationer mellan verktyg i undersökta metoder

Den föreslagna metodens verktyg blev därmed enligt den tabell som vi presenterar nedan (tabell 8).
Vi valde att till stor del använda Brobergs (2009) grupperingar (Studera, Beskriva, Analysera) och lade
till en som heter Presentera i slutet. Detta har dock inget att göra med områdena i den tidigare
figuren då allt utom effektkarta görs inom förstudie/utvärdering. I denna tabell presenterar vi
verktygens ordning och relationer till varandra men kommer inte att presentera själva verktygen då
de redan är presenterade i tidigare avsnitt av texten (se Del 2).
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Tabell 8 Verktyg i metod för utvärdering av e-tjänst

Studera

Beskriva

-

Utforskning av IT-systemet
Källa: förförståelse
Syfte: samla in data
Notering: utforskning av IT-systemet kan vara bra att göra eller åtminstone påbörja
innan ’Datainsamling’
Till: ’Effektkarta’, ’Funktionsbeskrivning’, ’Mållista’, ’Problemlista’

-

Datainsamling
Källa: förförståelse
Syfte: samla in data
Notering: data samlas in från relevanta grupper via passande medier
Till: alla verktyg i ’Beskriva’

-

Effektkarta
Källa: ’Studera’
Syfte: strukturera tankar och hålla dem strukturerade
Notering: ’Effektkarta’ byggs och används genom hela projektet, positivt för den att
påverkas av de andra.

-

Verksamhetsbeskrivning
Källa: ’Datainsamling’ '
Syfte: beskriva vad verksamheten är och går ut på
Notering: kortfattad, informationsrik

-

Funktionsbeskrivning
Källa: ’Studera’
Syfte: beskriva vad IT-systemet är menat att göra
Notering: hur det är eller hur vi vill ha det

-

Mållista
Källa: ’Studera’
Syfte: skaffa överblick, ge fokus
Till: ’Målgrafer’

-

Problemlista
Källa: ’Studera’
Syfte: sammanställningsverktyg
Till: ’Problemgrafer’

-

Personas och målgruppsprofilering
Källa: ’Datainsamling’
Syfte: ge målgruppsförståelse
Till: ’Utvecklingsprocessen’, ’Expertutvärdering’ (valbart)
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Analysera

Presentera

-

Målgrafer
Källa: ’Mållista’
Syfte: grafiskt verktyg för illustration och utforskande av målrelationer som visar på
prioritet

-

Problemgrafer
Källa: ’Problemlista’
Syfte: grafiskt verktyg för illustration och utforskande av problemrelationer som visar
på prioritet

-

Interaktionslista
Källa: ’Utforskning av IT-systemet’
Syfte: beskriva systemets interaktioner detaljerat
Notering: utvärderingsstöd

-

Expertutvärdering
Källa:
’Förförståelse’
|
’Användbarhetsrådslista’
|
’Personas’
’Målgruppsprofilering’ (valbart för att stärka)
Syfte: utreda huruvida sidan är anpassad efter det mänskliga systemet

-

och

Sammanställning av insamlad data
Källa: ’Beskriva’ | ’Analysera’
Syfte: sammanställa och presentera resultat
Notering: öka datas användbarhet
Till: ’Utvecklingsprocessen’

Vi kallar vårt metodförslag för ’S.A.E. Systematisk användbarhetsutvärdering av e-tjänst’.

12.3

Råd till VHS

Exjobb-poolen - resultat
E-tjänsten verkar vara tillräckligt väl anpassad till vad användarna behöver från tjänsten och har
därmed god användbarhet. Majoriteten av tjänstens användare verkar anse att sidan är
tillfredsställande (se målprofilering i avsnitt 8.3.1) och även utvärderingsmetoderna ser inga större
problem (se Expertutvärdering i kapitel 10). Detta innebär dock inte att det inte går att göra
förbättringar. Det finns röster som pekar ut vissa saker som icke perfekta och att tillgodose dessa
skulle så vitt vi kan avgöra inte innebära en försämrad upplevelse för övriga användare, utan snarare
förbättra även för dem. Vi har tagit fram en lista på möjliga förbättringsprojekt baserat på resultat
från de verktyg vi använt (se kapitel 11 för vilka dessa verktyg är) och presenterar denna i bilaga 7.
Vi tog även fram ett förslag på hur xjobb.nu’s avancerade sök skulle kunna utformas för att illustrera
hur tjänsten kan utformas efter det som användare har efterfrågat. I exemplet åtgärdade vi bland
annat storleken på fönstren för att välja sökkriterier samt ger förslag på hur knappar kan markeras
bättre och hur färger kan användas för att stärka tydligheten i vissa delar. Vårt förslag och det
nuvarande utseendet kan ses i bilaga 8.
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Vi har varit i kontakt med två lärosäten som gått ur samarbetet kring Nationella Exjobb-poolen. De
har båda uppgett att anledningen till att de gick ur samarbetet var att tjänsten inte användes i
tillräckligt hög grad. De klagade aldrig på själva sidan. Därav är en stark rekommendation att öka
mängden reklam för att nå ut till studenter för att öka medvetenheten om tjänsten och därmed
användandet (som illustreras i målgraf och problemgraf, se avsnitt 9.2). En möjlighet är att
deltagande lärosäten lägger en länk på lärosätets hemsida samt att gå ut och försöka få fler lärosäten
att delta.
Utvärderingsmetoder - resultat
Här presenteras våra tolkningar av och rekommendationer kring VHS rekommenderade metoder,
Effektstyrning och Expertutvärdering (se kapitel 3).
Effektstyrning: En metod som är bra på att synliggöra önskade effekter och vad som behöver göras
för att uppnå dem men är mer anpassad för utveckling än utvärdering. Effektkartan tar inte reda på
vad problemen är utan går direkt från vilken effekt utvecklarna vill uppnå till vad som ska göras för
att uppnå den effekten. (se kapitel 4)
Personas: Ett verktyg som är bra på att mänskliggöra målgrupper men är mer anpassat för utveckling
än utvärdering. (se avsnitt 8.3)
Expertutvärdering: Ett verktyg som är bra anpassat till utvärdering och grundar sig i analys av
anpassning till (1) det mänskliga systemet, (2) användningssammanhanget och (3) önskad nytta. (se
kapitel 7)
Sammanfattande: För utvärdering anser vi att Effektstyrning ensamt inte är tillräcklig och
rekommenderar användning av en metod som inkluderar verktyg för insamling av data, exempelvis
DEVIS. Personas och Expertutvärdering kan användas vid utvärdering men bör inte användas
fristående.
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13 Reflektion och fortsatt forskning
I detta kapitel kommer vi gå igenom ett antal företeelser som har framkommit under vårt arbete och
som vi känt ett behov av, eller anser vara intressant, att reflektera över. Vi kommer vidare att
presentera forskningsidéer som relaterar till och framkommit baserat på vårt arbete.

13.1

Reflektion över uppdraget och processen

Uppdraget
Det uppdrag vi fick av VHS kan anses gälla kvalitetssäkring, vilket är en viktig komponent i att bygga
bra system då det ska säkerställa att den använda/planerade designen tillfredsställer kraven från
förväntad nytta, sammanhang och det mänskliga systemet (Ottersten & Berndtsson, 2002).
Vi anser även att det finns en stark koppling till design då det är samma faktorer som används
(Avison & Fitzgerald, 2006; Jayaratna, 1994). Kvalitetssäkring kontrollerar om effekter har uppnåtts
och design försöker styra utveckling så att de ska uppnås. I och med detta behövs en bra metod för
att utvärdera, så vi ansåg det intressant att utforska utvärderingsmetodik.
Vår utbildning har haft mycket fokus på informationssystem och att utforma sådana. Utifrån Lagstens
(2009) definition av informationssystem och Rowleys (2006) definition av e-tjänst kan det ses att etjänster är en typ av informationssystem. De är system för att tillgängliggöra data från en mänsklig
aktör till en annan samt, för självbetjäningstjänster, för att lagra och processera data. När en forskare
utvärderar e-tjänster använder denne metoder för informationssystemsutvärdering då e-tjänster är
informationssystem, vilket vi har gjort och anser har fungerat väl.
Vi har baserat på en delmängd av våra resultat (de praktiska resultaten) genomfört en presentation
för vår uppdragsgivare där gruppen inkluderade användare och tekniker. Vi anser att resultatet
mottogs väl med goda vitsord. Det var intressant att presentera resultaten då det är dessa som de
kommer att använda sig av vid vidareutvecklingen och vi då fick se deras reaktioner på resultaten och
därmed fick direkt återkoppling på att de var nöjda med vårt arbete och kommer ta vara på det när
de vidareutvecklar e-tjänsten.
Processen
Under detta arbete har vi tittat både på de praktiska aspekterna i en utvärdering av en e-tjänst och
på de akademiska aspekterna i hur detta bör göras. Vi har funnit denna kombination både intressant
och lärorik. Det praktiska och det akademiska perspektivet har dock haft skilda mål så det har varit en
utmaning att kombinera de två aspekterna och tillfredsställa båda. De två arbetsuppgifterna har
båda behövt tid och vi har haft en begränsad mängd. Vi har fått balansera djupgåendet i den
praktiska uppgiften och bredden i den akademiska uppgiften.
Arbetet har som vi beskriver i kapitel 2 varit kvalitativt och hermeneutiskt, och har inkluderat många
olika moment. I och med detta har vi fått använda kunskaper vi tillägnat oss i tidigare skeden av vår
utbildning, inklusive vår kandidatuppsats.
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För att ge viss självkritik får vi säga att då vi arbetat till viss del seriellt med de tre metoderna så har
resultat från den första metoden påverkat den andra och resultatet från den första och den andra
påverkat den tredje. Detta ser vi som ett problem och inte så lätt att undvika då de är lika på sina
håll. Dock har vi försökt att hålla data separata så att de olika metoderna används opåverkade i
största möjliga grad. Vi har dock sett samma fenomen inom metoderna där vi anser det vara enbart
positivt när ett verktyg ger ny data att ta upp i ett annat verktyg. Vidare kan det ses som ytterligare
bevis på att metoderna fungerar bra att använda tillsammans att deras verktyg lätt förstärker
varandra.
Vi fick ett relativt lågt antal svar från målgruppen studenter och vi anser att det visar på att ju mindre
del av arbetsuppgifterna ett verktyg används för desto mindre erfarenhet av det och tålamod med
det har användaren. Detta gör det svårare att som en utomstående utan befogenheter undersöka
objektet i fråga.
Vi har, som vi säger i avsnitt 2.5, tack vare tidigare erfarenheter, till stor del haft möjlighet att planera
strukturen på vårt arbete. Detta har inneburit att vi har kunnat fokusera framåt till största del. Vissa
mindre moment har vi behövt iterera men i stort har arbetet varit seriellt.
Resultatet
Syftet med detta arbete var att utvärdera användbarheten hos en e-tjänst och hos metoder för
utvärdering. När vi gjorde detta såg vi dock att metoderna tillät sig på ett enkelt sätt kombineras och
vi valde att kalla den uppsättning verktyg vi använde för en metod vid namn S.A.E. – Systematisk
Användbarhetsutvärdering av E-tjänst.
De tre metoder vi har undersökt har olika inriktning; DEVIS visar tecken på att metoden endast är till
för förstudie, Effektstyrning verkar vara endast ett styrningsverktyg och expertanalys är ett verktyg
för att analysera ett objekts användbarhet. Metoderna har olika men närliggande inriktningar och
kan därför tillsammans täcka fler aspekter av processen än de gör var för sig.
Vårt resultat, och Brobergs (2009) före oss, anser vi pekar på att det finns nytta i att korsbefrukta
olika metoder för att ta fram nya, mer täckande eller mer specialiserade (som i vårt fall). Vår
förhoppning är att våra akademiska resultat ska medverka till fortsatt vidareutveckling av existerande
metoder samt även att det ska vara till nytta för både utvärderare och designers genom ökad
förståelse för utvärderingsmetodik. Våra praktiska resultat hoppas vi ska hjälpa VHS att
vidareutveckla xjobb.nu på ett framgångsrikt sätt genom bidrag till förståelse för e-tjänstens
förutsättningar.

13.2

Förslag på fortsatt forskning

Vårt uppdrag har varit att undersöka vad som kan och behöver göras för att förbättra xjobb.nu. En
möjlig fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om VHS har lyckats med sin
vidareutveckling. Detta kunde göras genom att dels utvärdera själva e-tjänsten efter vidareutveckling
och dels jämföra med vår text.
Forskningsfråga för fortsatt forskning: Har VHS lyckats med sin utveckling av e-tjänsten?
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Vi har sammansatt verktyg från metoderna DEVIS, Effektstyrning och Expertutvärdering till en metod
vi kallar ‘S.A.E. - Systematisk användbarhetsutvärdering av E-tjänst’. Vi har dock bara använt denna
metod på ett undersökningsobjekt. Det innebär att fortsatt forskning skulle kunna göras genom att
använda metoden på ett eller flera andra undersökningsobjekt, och använda dessa tillämpningar för
att utvärdera metoden och vidareutveckla den. Metoden kan även ses som enbart en fingervisning
på att DEVIS, Effektstyrning och Expertutvärdering kan fungera bra tillsammans. Vidare forskning
behövs som sammanfogar verktygen bättre till en full metod. Detta kan dock behöva göras på en
högre nivå. Vårt arbete bör sannolikt inte följas direkt av mer arbete med att inkorporera fler
verktyg.
Forskningsfråga för fortsatt forskning: Är S.A.E. en ändamålsenlig metod? Hur kan den göras mera
passande för olika tillämpningar?
Vi har gjort vår utvärdering baserat på ett utvärderingsobjekt. Detta kan ge bra utvärdering av
huruvida objektet håller tillräcklig användbarhet för att tillfredsställa det mänskliga systemet, interna
sammanhang och effektförväntningar. Det ger dock ingen indikation på hur objektet står sig i
konkurrens, för detta måste objektet jämföras med konkurrerande objekt. Sådan jämförelse kan
även ge förståelse och insikt som inte framkommer av att bara se på ett objekt.
Vi hittade en liknande e-tjänst (learning-by-doing.se) som startades 2010. En möjlig forskningsfråga
skulle kunna vara vilka fördelar det ger att jämföra flera objekt.
Forskningsfråga för fortsatt forskning: Vilka fördelar kan en utvärdering få av att jämföra mer än ett
utvärderingsobjekt?
Vi baserade checklistan för vår Expertutvärdering på Ottersten & Berndtson (2002) och Nielsen
(1993, i Ottersten & Berndtson, 2002). Checklistan kan därmed troligen tjäna på att vidareutvecklas
baserat på fler källor för att utöka vad den tar upp och utvärdera det den tar upp baserat på vad
andra författare anser viktigt att tänka på vid användbarhetsdesign/användbarhetsutvärdering.
Forskningsfråga för fortsatt forskning: Finns det fler aspekter att tänka på vid
användbarhetsdesign/användbarhetsutvärdering? Vad anser andra författare om de aspekter vi
använde?
Sammanfattande finns det mycket kvar att undersöka och vidare forskning blir säkert lika intressant
som vår studie varit för oss.
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Bilagor
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Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning
Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen
Syfte och mål
Uppdraget är att genomföra en användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (xjobb.nu) i
syfte att förbättra gränssnitt och funktionalitet för alla dess användare.
Omfattning
Uppdraget föreslås bestå av tre delar:
• Effektkartläggning som ska ge oss svar på frågor som: Vad är det vi ska göra? Vilka effekter för
användarna vill vi åstadkomma? Hur kan vi mäta att vi lyckats?
• Målgruppsanalys där vi lär oss mer om användarna (studenter, uppdragsgivare och
administratörer)
• Kartläggning av dagens användbarhetsproblem samt förslag på åtgärder
Metod
VHS vill gärna att examensarbetet följer våra rutiner för användbarhetsutredningar:
• Vi brukar använda metoden Effektkartläggning för att göra en hypotes om vilka effekter vi vill
åstadkomma genom att förbättra systemet. Mer om metoden finns att läsa i boken Effektstyrning av
IT av Ingrid Ottersten och Mijo Balic.
• Målgruppsanalys sker genom intervjuer med personer ur olika användargrupper. Varje
användargrupp sammanfattas i en Persona. Personan används för att mänskliggöra målgruppen och
ge en gemensam förståelse för användarna av systemet. Vi väljer ut en primär användargrupp, som
är den vi fokuserar på när vi prioriterar vilka förbättringar som ska göras.
• Sedan gör vi en kartläggning av dagens användbarhetsproblem och ger förslag på åtgärder.
Kartläggning av problemen görs genom expertutvärdering och användningstest/observationer.
Förslag på åtgärder presenteras på skissnivå i en presentation.
Rapport
Rapporen ska innehålla en målgruppsanalys presenterad som personas, kartläggning av dagens
användbarhetsproblem samt förbättringsförslag. Förbättringsförslagen beskrivs i skissform (till
exempel i PowerPoint) eller i form av en prototyp.
Övrigt
Webbapplikationen Nationella Exjobb-poolen förvaltas av Verket för högskoleservice (VHS) på
uppdrag av universitet och högskolor.
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Kontaktpersoner:
Lena Djärvh-Eriksson, VHS, lena.djarvh.eriksson@vhs.se 08-5058 9595
Webbsida
Ytterligare webbsida
Dokument
Omfattning
Ämnesområden
Geografiskt område
Genomförandeperiod
Förfallodatum (YYYY-MM-DD)
Uppdragsgivare
Organisationsnummer
Namn
Bransch
Antal anställda
Ingår i en större organisation
Kontaktperson 1
Namn
Avdelning
Postadress
Postnummer
Ort
Telefon 1
Telefon 2
E-postadress
Lärosäte som handlägger förslaget
Senast uppdaterad

Data- och systemvetenskap Mediateknik
Stockholm
2011-07-19

VHS
Myndigheter-teknisk förvaltning
Nej

Lena Djärvh-Eriksson
Enheten systemförvaltning
Box 24070
104 50
Stockholm
08-5058 9595
lena.djarvh.eriksson@vhs.se
Kungliga Tekniska högskolan
2011-01-19
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Bilaga 2 – enkät till redaktörer
Introduktion

Frågor kring Nationella Exjobb-poolen - Redaktörer
Undersökningen görs på uppdrag av VHS och gäller utformningen av Nationella Exjobb-poolen
(xjobb.nu). Frågorna i formuläret gäller de delar av sidan som angår redaktörer i deras arbete med
sidan.
Sida 1
Dessa två frågor är bara för att hålla isär data under arbetets gång, slutrapporten kommer inte att
omnämna namn eller lärosäte.
Fråga 1a - Vad heter du? *
Fråga 1b - Vilket lärosäte arbetar du vid? *
Sida 2
Fråga 2 - Hur ofta arbetar du med tjänsten? *
Varje dag
2-4 dagar per vecka
1 dag per vecka
2-3 dagar per månad
1 dag per månad
Mer sällan
Vet ej
Sida 3
Fråga 3 - Tycker du nationella Exjobb-poolen är bra? *
Anser du att idén med nationella Exjobb-poolen, det vill säga att försöka samla exjobb från hela
Sverige på ett ställe är bra?
Vet ej (går till sida 6)
Ja (går till sida 4)
Nej (går till sida 5)
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Sida 4
Fråga 3b - Vad är bra med idén med Nationella Exjobb-poolen? *
Om du inte vet, skriv "vet ej".
(går till sida 6)
Sida 5
Fråga 3b - Varför är inte idén med Nationella Exjobb-poolen bra? *
Om du inte vet, skriv "vet ej".

Sida 6
Fråga 4 - Hur skulle du definiera vad Nationella Exjobb-poolen är? *
Beskriv vad tjänsten är med dina egna ord.

Sida 7
Fråga 5 - Är det något som sticker ut som bra på sidan? Vad? *
Om det inte är något som sticker ut som bra, skriv "inget".

Sida 8
Fråga 6 - Är det något som sticker ut som dåligt på sidan? Vad? *
Om det inte är något som sticker ut som dåligt, skriv "inget".

Sida 9
Fråga 7 - Vad skulle du vilja ha annorlunda? Hur skulle du vilja ha det? *
Om du inte vet skriv "vet ej", om det inte är något du skulle vilja ha annorlunda, skriv "inget".

Sida 10
Fråga 8 - Följer sidupplägget ett för dig naturligt arbetssätt? *
Vet ej (går till sida 12)
Ja (går till sida 12)
Nej (går till sida 11)
Delvis (går till sida 11)
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Sida 11
Fråga 8b - Var följer sidan inte ditt naturliga arbetssätt? *
Om du inte vet, skriv "vet ej".

Sida 12
Fråga 9 - Anser du att sidupplägget är logiskt? *
Vet ej (går till sida 14)
Ja (går till sida 14)
Nej (går till sida 13)
Delvis (går till sida 13)
Sida 13
Fråga 9b - Vad gör att sidan inte är logisk? Vilka bitar av sidan är inte logiska? *
Om du inte vet, skriv "vet ej".

Sida 14
Fråga 10 - Anser du att sidupplägget är lätt att sätta sig in i? *
Vet ej (går till sida 17)
Ja (går till sida 15)
Nej (går till sida 16)
Delvis (går till sida 16)
Sida 15
Fråga 10b - Vad gör sidan lätt att sätta sig in i? *
Om du inte vet, skriv "vet ej".
(går till sida 17)
Sida 16
Fråga 10b - Vad gör att sidan inte är lätt att sätta sig in i? *
Om du inte vet, skriv "vete ej".

Sida 17

Skicka in
Det var sista frågan. Klicka på "Skicka in" för att slutföra enkäten
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Bilaga 3 – enkät till studenter
Introduktion

Frågor kring Nationella Exjobb-poolen - Studenter
Vi är två studenter som håller på med vårt exjobb och för det gör en granskning av Nationella Exjobbpoolen (xjobb.nu) för att undersöka förbättringsmöjligheter på uppdrag av VHS. Deltagande i
undersökning förutsätter att du har varit i kontakt med xjobb.nu, antingen tidigare för att leta exjobb
eller nu för att hjälpa oss med undersökningen. Mängden frågor varierar beroende på svaren mellan
14 och 18 frågor.
Sida 1
Fråga 1 - Vad heter du? *Denna fråga är bara för att hålla isär data under arbetets gång.
Slutrapporten kommer inte att omnämna namn.

Fråga 2 - Vilket lärosäte studerar du vid? *

Fråga 3 - Vilket program går du? *
Skriv ut hela namnet på programmet, ej bara förkortningen.

Sida 2
Fråga 4 - Hur skulle du definiera vad Nationella Exjobb-poolen är? *
Beskriv tjänsten med dina egna ord.

Sida 3
Fråga 5 - Tycker du att idén med Nationella Exjobb-poolen är bra? *
Det vill säga är det en bra idé att försöka samla alla exjobb från hela Sverige på ett ställe?
Vet ej (går till sida 6)
Ja (går till sida 4)
Nej (går till sida 5)
Sida 4
Fråga 5b - Vad är bra med idén med Nationella Exjobb-poolen? *
Om du inte vet skriv "vet ej".
(går till sida 6)
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Sida 5
Fråga 5b - Varför är inte idén med Nationella Exjobb-poolen bra? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 6
Fråga 6 - Tycker du att sidan för Nationella Exjobb-poolen överlag är bra? *
Ja
Nej
Sida 7
Fråga 7 - Är det något på sidan som sticker ut som bra? Vad? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 8
Fråga 8 - Är det något på sidan som sticker ut som dåligt? Vad? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 9
Fråga 9 - Vad skulle du vilja ha annorlunda? Hur skulle du vilja ha det? *
Om du inte vet skriv "vet ej", om det inte är något du skulle vilja ha annorlunda skriv "inget".

Sida 10
Fråga 10 - Följer sidupplägget hur du vanligen navigerar runt på en internetsida? *
Vet ej (går till sida 12)
Ja (går till sida 12)
Nej (går till sida 11)
Delvis (går till sida 11)
Sida 11
Fråga 10b - Vad är det som är annorlunda från hur du vanligen navigerar runt på en internetsida? *
Om du inte vet skriv "vet ej".
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Sida 12
Fråga 11 - Anser du att sidupplägget är logiskt? *
Vet ej (går till sida 14)
Ja (går till sida 14)
Nej (går till sida 13)
Delvis (går till sida 13)
Sida 13
Fråga 11b - Vad gör att sidan inte är logisk? Vilka bitar av sidan är inte logiska? *
Om du inte vet skriv "vet ej"

Sida 14
Fråga 12 - Anser du att sidupplägget är lätt att sätta sig in i? *
Vet ej (går till sida 17)
Ja (går till sida 15)
Nej (går till sida 16)
Delvis (går till sida 16)
Sida 15
Fråga 12b - Vad gör att sidupplägget är lätt att sätta sig in i? *
Om du inte vet skriv "vet ej".
(går till sida 17)
Sida 16
Fråga 12b - Vad gör att sidupplägget inte är lätt att sätta sig in i? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 17
Fråga 13 - I vilket sammanhang besökte du sidan? *
Kryssa för det/de svar som är aktuella
När jag letade efter exjobb
Nu för denna enkät
Annat sammanhang
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Fråga 14 - Hur mycket tid spenderade du på sidan? *
1-5 minuter
5-10 minuter
10-20 minuter
20-30 Minuter
30-60 minuter
Mer än 60 minuter
Sida 18

Skicka in
Det var sista frågan. Klicka på "skicka in" för att slutföra enkäten.
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Bilaga 4 – enkät till uppdragsgivare
Introduktion

Frågor kring Nationella Exjobb-poolen - Uppdragsgivare
Undersökningen görs på uppdrag av VHS och gäller utformningen av Nationella Exjobb-poolen
(xjobb.nu). Frågorna i formuläret gäller de delar av sidan som angår uppdragsgivare i deras arbete
med sidan. Mängden frågor varierar beroende på svaren mellan 14 och 18 frågor
Sida 1
Dessa två frågor är bara för att hålla isär data under arbetets gång, slutrapporten kommer inte att
omnämna namn eller företag.
Fråga 1 - Vad heter du? *

Fråga 2 - På vilket företag arbetar du? *

Sida 2
Fråga 3 - Hur ofta är du i kontakt med tjänsten? *
Varje arbetsdag
2-4 dagar per vecka
1 dag per vecka
2-3 gånger per månad
1 gång per månad
1 gång per halvår
1 gång per år
Mer sällan
Vet ej
Sida 3
Fråga 4 - Hur skulle du definiera vad Nationella Exjobb-poolen är? *
Beskriv tjänsten med dina egna ord.
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Sida 4
Fråga 5 - Tycker du idén med Nationella Exjobb-poolen är bra? *
Det vill säga, är det en bra idé att försöka samla alla exjobb från hela Sverige på ett ställe?
Vet ej (går till sida 7)
Ja (går till sida 5)
Nej (går till sida 6)
Sida 5
Fråga 5b - Vad är bra med idén med Nationella Exjobb-poolen? *
Om du inte vet skriv "vet ej"
(går till sida 7)
Sida 6
Fråga 5b - Varför är inte idén med Nationella Exjobb-poolen bra? *
Om du inte vet skriv "vet ej"

Sida 7
Fråga 6 - Tycker du att sidan för Nationella Exjobb-poolen är bra? *
Ja
Nej
Sida 8
Fråga 7 - Är det något på sidan som sticker ut som bra? Vad? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 9
Fråga 8 - Är det något på sidan som sticker ut som dåligt? Vad? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 10
Fråga 9 - Vad skulle du vilja ha annorlunda? Hur skulle du vilja ha det? *
Om du inte vet skriv "vet ej", om det inte är något du skulle vilja ha annorlunda skriv "inget".
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Sida 11
Fråga 10 - Följer sidupplägget hur du vanligen navigerar runt på en internetsida? *
Vet ej (går till sida 13)
Ja (går till sida 13)
Nej (går till sida 12)
Delvis (går till sida 12)
Sida 12
Fråga 10b - Vad är det som är annorlunda från hur du vanligen navigerar runt på en internetsida? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 13
Fråga 11 - Anser du att sidupplägget är logiskt? *
Vet ej (går till sida 15)
Ja (går till sida 15)
Nej (går till sida 14)
Delvis (går till sida 14)
Sida 14
Fråga 11b - Vad gör att sidupplägget inte är logiskt? Vilka bitar av sidupplägget är inte logiska? *
Om du inte vet skriv "vet ej".

Sida 15
Fråga 12 - Anser du att sidupplägget är lätt att sätta sig in i? *
Vet ej (går till sida 18)
Ja (går till sida 16)
Nej (går till sida 17)
Delvis (går till sida 17)
Sida 16
Fråga 12b - Vad gör att sidupplägget är lätt att sätta sig in i? *Om du inte vet skriv "vet ej".
(går till sida 18)
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Sida 17
Fråga 12b - Vad gör att sidupplägget inte är lätt att sätta sig in i? *Om du inte vet skriv "vet ej"

Sida 18

Skicka in
Det var sista frågan. Klicka på "Skicka in" för att slutföra enkäten.
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Går till startsidan

ELLER

Student-2

1-1

Klickar på ”Jag vill förmedla
ett förslag till uppsatsämne/
exjobb” på startsidan

Startsida
Uppdragsgivare

Klickar på ”Uppdragsgivaret”
i toppmenyn

Slutar utforska xjobb.nu

Tar kontakt med xjobb.nu

Klickar på ”Kontakt”

ELLER

1-1

Utforskar Deltagande
lärosäten

ELLER

Är på xjobb.nu’s framsida

Går till xjobb.nu

Företag har
exjobb att
erbjuda

Utforskar ”Bra att veta”

Bilaga 5 – Handlingsgrafer

Student 1

Student 2
Student-1
2-1

Startsida studenter

ELLER

2-2

Loggar in
Skapar konto

ELLER

Inloggad

2-2

Går till listan med
”samtliga exjobb”

Gör en ”Avancerad sökning”

Gör en ”Enkel sökning”

ELLER

2-1

Avgör om resultatet passar

ELLER

Resultatet
passar

Resultatet
passar inte

ELLER

Tipsar en vän

Väljer ut exjobb
att söka
2-1

Lämnar xjobb.nu
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Student-3

Student 3
Student-2

3-1

ELLER

Använder
”Redigera sökprofil”

Använder ”Redigera
kontaktuppgifter”

Fyller i en
”Avancerad sökning”

Fyller i en
”Enkel sökning”

ELLER

Sparar sökningen i
sökprofilen
Kollar
”samtliga exjobb”

ELLER

3-1

Utför en ”Avancerad sökning”

Utför en ”Enkel sökning”

Avgör om resultatet passar

Om resultatet passar

ELLER

Sparar sökningen i
sökprofilen

Om resultatet inte passar

Letar bland träffarna

OCH/ELLER

Tipsar en vän
3-1
Lämnar xjobb.nu
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Ansöker om exjobb

Uppdragsgivare 1
1-1
Företag har
exjobb att
erbjuda
Går till startsidan
Går till xjobb.nu

Är på xjobb.nu’s framsida

ELLER

ELLER

Klickar på ”Kontakt”

Klickar på ”Uppdragsgivaret”
i toppmenyn

Klickar på ”Jag vill förmedla
ett förslag till uppsatsämne/
exjobb” på startsidan

Startsida
Uppdragsgivare
Tar kontakt med xjobb.nu

Student-2

ELLER

1-1
Slutar utforska xjobb.nu

Sida 109

Utforskar Deltagande
lärosäten

Utforskar ”Bra att veta”

Uppdragsgivare 2
Uppdragsgivare-1
2-1
Startsida
uppdragsgivare

Går till ”alla exjobb”

Går till och fyller i
avancerad sökning

Går till och fyller i
enkel sökning

ELLER

Man får en knapp för uppdatera
sökprofil på avancerad sök när man är
inloggad som uppdragsgivare

Uppdaterar sökprofil
Skapar konto

Gör sökning

Uppdragsgivarkonto

OCH
2-2
Utforskar resultat

Loggar in

ELLER
ELLER
Skapar nytt exjobb

Avbryter att skapa
exjobb

Tipsar en vän

Listar sina/
uppdragsgivarens
exjobb

2-2

ELLER

Återupptar att skapa
exjobb
Redigerar/kopierar
exjobb

Lämnar in uppdrag

Redigerar
uppdrasgivare/
kontaktperson

2-2

Lämnar xjobb.nu
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Listar
kontaktpersoner

Uppdragsgivare 3
Student-2

3-1

ELLER

ELLER

Använder ”Redigera
kontaktuppgifter”

Använder
”Redigera sökprofil”

Fyller i en
”Avancerad sökning”

Fyller i en
”Enkel sökning”

ELLER
3-1

Sparar sökningen i
sökprofilen
Kollar
”samtliga exjobb”

ELLER

Utför en ”Avancerad sökning”

Utför en ”Enkel sökning”

Avgör om resultatet passar

Om resultatet inte passar

Om resultatet passar

ELLER
3-1

Sparar sökningen i
sökprofilen

Letar bland träffarna

OCH/ELLER

Ansöker om exjobb

Tipsar en vän

Lämnar xjobb.nu
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Bilaga 6 – Interaktionslista
Vi har valt att inte ta med cancel knappar då de bara avbryter en handling snarare än att utföra något
eget, och besökaren bara kommer tillbaka till det tidigare stadiet.
Vi har valt att bara ta upp de handlingar som går att utföra, handlingar som ger felmeddelanden har
vi sorterat in i en gemensam felmeddelande, om det inte är ett unikt felmeddelande eller fel på etjänsten.
Vidare om något använder samma process så har vi bara tagit upp den processen en gång då
handlingen är samma, responsen är samma och svar på responsen är samma.
Vi har sett en tendens av att sidans funktioner av och till fungerar som den borde, därav kan denna
lista vara missvisande vid en del tillfällen.
Handlingar tillgänglig på alla sidor ............................................................................................................................... 115
Felmeddelanden .......................................................................................................................................................... 115
Handlingar tillgängliga på startsidan för xjobb.nu ........................................................................................................ 115
Handlingar tillgängliga på alla sidor för studenter ........................................................................................................ 116
Handlingar tillgängliga på startsida för studenter ......................................................................................................... 116
Handlingar tillgängliga på ”Skapa konto” sidan för studenter ...................................................................................... 116
Handlingar tillgängliga på ”Enkel sökning” ................................................................................................................... 116
Handlingar tillgängliga på ”Avancerad sökning” ........................................................................................................... 117
Handlingar tillgängliga på resultatlista ......................................................................................................................... 117
Handlingar tillgängliga på sida med information om exjobb ......................................................................................... 117
Handlingar tillgängliga på ”Tipsa en vän”..................................................................................................................... 117
Handlingar tillgängliga på ”Logga in” för studenter ...................................................................................................... 118
Handlingar tillgängliga på ”Glömt lösenordet” .............................................................................................................. 118
Handlingar tillgängliga på ”Redigera kontaktuppgifter” för studenter ........................................................................... 118
Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för studenten ........................................................ 119
Handlingar tillgängliga på alla sidor för uppdragsgivare .............................................................................................. 119
Handlingar tillgängliga på startsida för uppdragsgivare ............................................................................................... 119
Handlingar tillgängliga på ”Skapa uppdragsgivare/kontaktperson” för uppdragsgivare ............................................... 119
Handlingar tillgängliga på ”Logga in” för uppdragsgivare ............................................................................................ 120
Handlingar tillgängliga på ”Redigera kontaktuppgifter” för uppdragsgivare ................................................................. 120
Handlingar tillgängliga på sida med användarvillkor .................................................................................................... 120
Handlingar tillgängliga på ”Lista mina exjobb” för uppdragsgivare .............................................................................. 121
Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för uppdragsgivaren ............................................. 121
Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 1)” ...................................................................................................... 121
Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 2)” ...................................................................................................... 122
Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 3)” ...................................................................................................... 122
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Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 4)” ...................................................................................................... 122
Handlingar tillgängliga på ”Kontakt” ............................................................................................................................. 123
Handlingar tillgängliga på den engelska studentdelen ................................................................................................. 123
Handlingar tillgängliga på den engelska uppdragsgivardelen ...................................................................................... 123
Handlingar tillgängliga på administrations framsida..................................................................................................... 123
Handlingar tillgängliga på alla sidor för redaktörer och administratörer ....................................................................... 123
Handlingar tillgängliga på startsida för administratörer ................................................................................................ 124
Handlingar tillgängliga på logga in för administratörer ................................................................................................. 124
Handlingar tillgängliga på ”Utökad resultatlista” ........................................................................................................... 125
Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för uppdragsgivare (administratörs/redaktörs
version) ........................................................................................................................................................................ 126
Handlingar tillgängliga på ”Administrera exjobb” ......................................................................................................... 126
Handlingar tillgängliga på ”Administrera uppdragsgivare” ........................................................................................... 126
Handlingar tillgängliga på ”Skapa uppdragsgivare/kontaktperson” .............................................................................. 127
Handlingar tillgängliga på ”Administrera kontaktperson” ............................................................................................. 127
Handlingar tillgängliga på lista över kontaktpersoner för vald uppdragsgivare ............................................................ 127
Handlingar tillgängliga på sidan ”Redigera kontaktperson” ......................................................................................... 128
Handlingar tillgängliga på sida med val om användaren vill ta bort vald kontaktperson .............................................. 128
Handlingar tillgängliga på ”Redigera/ta bort uppdragsgivare”...................................................................................... 128
Handlingar tillgängliga på ”Redigera uppdragsgivare” ................................................................................................. 128
Handlingar tillgängliga på ”Registervård” ..................................................................................................................... 129
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Handlingar tillgänglig på alla sidor
Handling:
Klicka på Exjobb-poolens loggo
Klickar på knappen ”Start” i
toppmenyn
Klickar på knappen ”Student” i
toppmenyn
Klickar på knappen
”Uppdragsgivare” i toppmenyn
Klickar på knappen ”Kontakt” i
toppmenyn
Klickar på knappen ” In English”
i toppmenyn
Klickar på knappen ”Company”
i toppmenyn
Klickar på dold knapp längs till
höger i huvudmenyn (i
webbläsaren Opera)

Respons:
Går till startsidan
Går till startsidan

Tolkning av responsen
Ser startsidan
Ser startsidan

Går till startsidan för studenter

Ser startsidan för studenter

Går till startsidan för
Uppdragsgivare
Går till sidan ”Kontakt”

Ser startsidan för
uppdragsgivare
Ser sidan ”Kontakt”

Går till engelska startsidan för
studenter
Går till engelska startsidan för
uppdragsgivare
Går till startsida för redaktörer
och administratörer

Ser den engelska startsidan för
studenter
Ser den engelska sidan för
uppdragsgivare
Ser startsida för redaktörer och
administratörer

Respons:
Visar meddelande om att
formulär inte är korrekt ifyllt

Tolkning av responsen
Ser samma sida med
meddelande om att besökaren
inte fyllt i korrekt

Felmeddelanden
Handling:
Försöker skicka in ett formulär
utan att fyllt i det korrekt

Handlingar tillgängliga på startsidan för xjobb.nu
Handling:
Klickar på en länk i ”Bra att
veta” listan
Klickar på en länk i ”De senaste
exjobben” listan
Klickar på knappen ”Jag söker
uppsatsämne/exjobb”
Klickar på knappen ”Jag vill
förmedla ett förslag till
uppsatsämne/exjobb”
Klickar på länk i ”medverkande
lärosäten” listan

Respons:
Går till sida med ”Bra att veta”
- information
Går till sida med exjobb
beskrivning på
uppdragsgivardelen
Går till startsidan för studenter

Tolkning av responsen
Ser sida med ”Bra att veta” information
Ser sida med exjobb
beskrivning på
uppdragsgivardelen
Ser startsidan för studenter

Går till startsidan för
uppdragsgivare

Ser startsidan för
uppdragsgivare

Går till mål för länk i
Ser sida med information om
”medverkande lärosäten” listan valt lärosäte
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Handlingar tillgängliga på alla sidor för studenter
Handling:
Klickar på knappen ”Start
student”
Klickar på knappen ” Skapa
konto”
Klickar på knappen ”Enkel
sökning”
Klickar på knappen ”Avancerad
sökning”
Klickar på knappen ”Samtliga
exjobb”
Klickar på knappen ”Logga in”

Respons:
Går till startsida för studenter
Går till sidan ”Skapa konto” för
studenter
Går till sidan ”Enkel sökning”
Går till sidan ”Avancerad
sökning”
Går till resultatlista för tom
sökning
Går till inloggningssida för
studenter

Tolkning av responsen
Ser sida med information för
studenter
Ser sidan ”Skapa konto” för
studenter
Ser sida för enkel sökning
Ser sidan ”Avancerad sökning”
Ser resultatlista med alla
exjobb
Ser sida med
inloggningsformulär, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.

Handlingar tillgängliga på startsida för studenter
Handling:
Klickar på en länk i ”De senaste
exjobben” listan

Respons:
Går till sida med exjobb
beskrivning på
uppdragsgivardelen

Tolkning av responsen
Ser exjobb beskrivning på
uppdragsgivardelen

Handlingar tillgängliga på ”Skapa konto” sidan för studenter
Handling:
Fyller i ”skapa konto”-formulär
och klickar på knappen ” Spara
mina uppgifter”

Respons:
Skapar konto, skickar
notifikations email, loggar in
användaren och går till ”kontot
är skapat” sida

Tolkning av responsen
Ser ”kontot är skapat” text

Handlingar tillgängliga på ”Enkel sökning”
Handling:
Fyller i formulär för enkel
sökning och klickar på knappen
”Sök exjobb”

Respons:
Går till resultatlista för ”Enkel
sökning”
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Tolkning av responsen
Ser resultat för sökningen
(resultatlista)

Handlingar tillgängliga på ”Avancerad sökning”
Handling:
Fyller i formulär för avancerad
sökning och klickar på knappen
”Sök exjobb”
(om inloggad) Fyller i formulär
för avancerad sökning och
klickar på knappen ” Uppdatera
sökprofil”

Respons:
Går till resultatlista för
”Avancerad sökning”

Tolkning av responsen
Ser resultat för sökningen
(resultatlista)

Skickar email om att
sökprofilen är uppdaterad,
skriver ut att sökprofilen är
uppdaterad

Ser information om att
sökprofilen är uppdaterad

Handlingar tillgängliga på resultatlista
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än tio exjobb
hittades i sökningen)
Klickar på ett av exjobben
Klicka på knappen ”Ny sökning”
Klickar på knappen ”Tipsa en
vän”
Klickar på knappen ”Uppdatera
sökprofil” (om inloggad)

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sida med information
om valt exjobb
Går till sidan ”Avancerad
sökning”
Går till sidan ”Tipsa en vän”

Ser information om exjobbet

Skickar email om att
sökprofilen är uppdaterad,
skriver ut att sökprofilen är
uppdaterad

Ser information om att
sökprofilen är uppdaterad

Ser sidan ”Avancerad sökning”
Ser sidan ”Tipsa en vän”

Handlingar tillgängliga på sida med information om exjobb
Handling:
Klicka på knappen ”Tipsa en
vän” (finns ej om inloggad som
uppdragsgivare)

Respons:
Går till sidan ”Tipsa en vän”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Tipsa en vän”

Handlingar tillgängliga på ”Tipsa en vän”
Handling:
Fyller i formuläret och klickar
på knappen ”Skicka”
Klickar på knappen ”Rensa”
efter att ha fyllt i mottagarens
mailadress korrekt
Klickar på knappen ”Rensa”
utan att ha fyllt i en korrekt
mottagaradress

Respons:
Skickar email till ifylld adress
om aktuellt tipps och går till
föregående sida
Går till föregående sida

Tolkning av responsen
Ser den sida som besökaren var
på innan denne gick in på
”tipsa en vän”
Ser föregående sida

Ingen respons

Ser att inget händer
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Handlingar tillgängliga på ”Logga in” för studenter
Handling:
Fyller i inloggningsformulär och
klickar på knappen ”Logga in”

Respons:
Går till sidan ”Redigera
sökprofil”

Klickar på knappen ”Glömt
lösenordet”
Klickar på knappen ”Redigera
kontaktuppgifter”
Klickar på knappen ”Redigera
sökprofil”

Går till sida för att hämta glömt
lösenord
Går till inloggningssidan för
studenter
Går till sidan ”Redigera
sökprofil”

Klickar på knappen ”Redigera
kontaktuppgifter” (om
inloggad)
Klickar på knappen ”Redigera
sökprofil” (om inloggad)

Går till sidan ”Redigera
kontaktuppgifter”

Klickar på knappen ”Logga ut”

Loggar ut användaren om
inloggad, går till sida med
utloggningsmeddelande

Går till sidan ”Redigera
sökprofil”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Redigera sökprofil”
(motsvarande ”Avancerad
sökning”)
Ser sida för att hämta glömt
lösenord
Ser sida med
inloggningsformulär
Ser sidan ”Redigera sökprofil”
(motsvarande ”avancerad
sökning”)
Ser sidan ”Redigera
kontaktuppgifter”
Ser sidan ”Redigera sökprofil”
(motsvarande ”Avancerad
sökning” som inloggad)
Ser utloggningsmeddelande

Handlingar tillgängliga på ”Glömt lösenordet”
Handling:
Fyller i formulär och klickar på
knappen ”Skicka lösenord”

Respons:
Skickar email med lösenord,
går till sidan för logga in och
visar meddelande om utskickat
lösenord till ifylld mailadress

Tolkning av responsen
Ser information om att
lösenordet har skickats till
användarens mailadress

Handlingar tillgängliga på ”Redigera kontaktuppgifter” för studenter
Handling:
Redigerar kontaktuppgifter och
klickar på knappen ”Uppdatera
mina uppgifter”
Klickar på knappen ”Avsluta
min sökprofil” (om användaren
har en sökprofil)

Respons:
Skickar email om att
kontaktuppgifter uppdaterats,
går till sida med information
om att ändringarna sparats
Sätter datum för avslut av
bevakning av sökprofilen till
dagen innan aktuellt datum,
vilket innebär att bevakning
avslutas och går till sida med
enkät om huruvida xjobb.nu
varit nyttig för studenten
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Tolkning av responsen
Ser information om att
ändringarna sparats

Ser sida med enkät om
huruvida xjobb.nu varit nyttig
för studenten

Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för
studenten
Handling:
Fyller i enkät och trycker på
knappen ”Skicka svar”

Respons:
Användaren loggas ut och går
till ”Redigera
kontaktuppgifter”,
informationen från enkäten
sparas

Tolkning av responsen
Användaren ser att denne är på
en ej ifylld sida för
kontaktinformation

Handlingar tillgängliga på alla sidor för uppdragsgivare
Handling:
Klickar på knappen ”Start
uppdragsgivare”
Klickar på knappen ”Skapa
uppdragsgivare/kontaktperson”
Klickar på knappen ”Enkel
sökning”
Klickar på knappen ”Avancerad
sökning”
Klickar på knappen ”Samtliga
exjobb”
Klickar på knappen ”Logga in”

Respons:
Går till startsida för
uppdragsgivare
Gå till sidan ”Skapa
uppdragsgivare/kontaktperson”
Går till sidan ”Enkel sökning”

Tolkning av responsen
Ser sida med information för
uppdragsgivare
Ser sidan ”skapa
uppdragsgivare/kontaktperson”
Ser sidan ”Enkel sökning”

Går till sidan ”Avancerad
sökning”
Går till resultatlista för tom
sökning
Går till inloggningssidan för
uppdragsgivare

Ser sidan ”Avancerad sökning”
Ser resultatlista med alla
exjobb
Ser sida med
inloggningsformulär, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.

Handlingar tillgängliga på startsida för uppdragsgivare
Handling:
Klickar på en länk i ”De senaste
exjobben” listan

Respons:
Går till sida med exjobb
beskrivning på
uppdragsgivardelen

Tolkning av responsen
Ser exjobb beskrivning på
uppdragsgivardelen

Handlingar tillgängliga på ”Skapa uppdragsgivare/kontaktperson” för
uppdragsgivare
Handling:
Fyller i formulär för att skapa
konto och klickar på knappen
”Skapa konto”
Klickar på länken ”Klicka här för
att läsa användarvillkoren”

Respons:
Skapar konto, skickar
notifikations email, loggar in
användaren och går till sidan
”Skapa exjobb”
Går till sida med information
om användarvillkor
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Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa exjobb”

Ser sida med användarvillkor

Handlingar tillgängliga på ”Logga in” för uppdragsgivare
Handling:
Fyller i inloggningsformulär och
klickar på knappen ”Logga in”
Klickar på knappen ”Glömt
lösenordet”
Klickar på knappen ”Redigera
uppdragsgivare/kontaktperson”
Klickar på knappen ”Lista mina
exjobb”

Respons:
Går till sidan ”Lista mina
exjobb”
Går till sida för att hämta glömt
lösenord
Går till inloggningssidan för
uppdragsgivare
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Lista mina exjobb”



Klicka på knappen ”Lista
kontaktpersoner”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad



Klicka på knappen ”Skapa
exjobb”

Går till inloggningssidan för
uppdragsgivare

Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med
inloggningsformulär

Klickar på knappen ”Redigera
uppdragsgivare/kontaktperson”
(om inloggad)
Klickar på knappen ”Lista mina
exjobb” (om inloggad)
Klickar på knappen ”Lista
kontaktpersoner” (om
inloggad)
Klickar på knappen ”Skapa
exjobb”
Klickar på knappen ”Logga ut”

Går till sidan ”Redigera
kontaktuppgifter”

Ser sidan ”Redigera
kontaktuppgifter”

Går till sidan ”Lista mina
exjobb”
Går till sidan ”Lista
kontaktpersoner”

Ser sidan ”Lista mina exjobb”

Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 1)”
Går till utloggningssida, loggar
ut användaren om inloggad

Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
1)”
Ser utloggningstext



Ser sida för att hämta glömt
lösenord
Ser sida med
inloggningsformulär
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad

Ser sidan ”Lista
kontaktpersoner”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera kontaktuppgifter” för uppdragsgivare
Handling:
Redigerar kontaktuppgifter och
klickar på knappen ”Uppdatera
konto”
Klickar på länken ”Klicka här för
att läsa användarvillkoren”

Respons:
Skickar email om att uppgifter
är uppdaterade, går till sida
med information om att
ändringarna sparats
Går till sida med information
om användarvillkor

Tolkning av responsen
Ser information om att
ändringarna sparats

Ser sida med användarvillkor

Handlingar tillgängliga på sida med användarvillkor
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”

Respons:
Går till föregående sida
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Tolkning av responsen
Användaren ser sidan som
denne var på tidigare

Handlingar tillgängliga på ”Lista mina exjobb” för uppdragsgivare
Handling:
Väljer i dropdown lista mellan
Exjobb upplagda av användaren
själv och exjobb upplagda av
övriga personer i
organisationens
Bläddrar igenom resultatlistan
(om mer än tio exjobb)
Väljer från lista med exjobb och
klickar på en rubrik
Väljer från lista med exjobb och
klicka på knappen ”R” för
redigera
Väljer från lista med exjobb och
klicka på knappen ”K” för
kopiera
Väljer från lista med exjobb och
klicka på knappen ”A” för
arkivera
Klickar på knappen ”Ok” i
avpublicerings-förfrågan av
exjobb
Klickar på knappen ”Ok” i
avpublicerings-förfrågan av
exjobb (om exjobbet är
publicerat)

Respons:
Tar fram vald lista över exjobb

Tolkning av responsen
Ser framtagen lista över exjobb

Går till andra sidor i
resultatlistan
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 4)”
Går till sidan (Skapa exjobb
(steg 3)”

Ser andra sidor i resultatlistan
med utlagda exjobb
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
4)”
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
3)”

Kopierar det valda exjobbet
och stoppar in det på plats i
listan enligt aktuell
sorteringsalgoritm
Visar en förfrågning om
huruvida exjobbet ska
avpubliceras
Arkiverar det valda exjobbet
arkiveras och lägger det på
plats i listan enligt aktuell
sorteringsalgoritm
Arkiverar det valda exjobbet,
går till sida med enkät om
huruvida xjobb.nu varit nyttig
för uppdragsgivaren

Ser listan över exjobb med det
nya kopierade exjobbet
instoppat
Ser en förfrågning om huruvida
exjobbet ska avpubliceras
Ser listan över exjobb med det
valda exjobbet arkiverat och
ser att knappen ”A” slutat vara
aktiv
Ser sida med enkät om
huruvida xjobb.nu varit nyttig
för uppdragsgivaren

Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för
uppdragsgivaren
Handling:
Fyller i enkäten och trycker på
knappen ”Skicka svar/arkivera
förslag”

Respons:
Går till sidan ”Lista mina
exjobb”, sparar informationen
från enkäten

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Lista mina exjobb”

Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 1)”
Handling:
Fyller i formulär och klickar på
knappen ”Vidare”

Respons:
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 2)”
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Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
2)”

Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 2)”
Handling:
Fyller i formulär och klickar på
knappen ”Vidare”
Klickar på knappen ”Tillbaka”

Respons:
Går till sidan (Skapa exjobb
(steg 3)”
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 1)”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
3)”
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
1)”, med den information som
fyllts i tidigare

Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 3)”
Handling:
Fyller i formulär och klickar på
knappen ”Förhandsgranska”
Klickar på knappen ”Tillbaka”

Respons:
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 4)”
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 2)”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
4)”
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
2)”, så som det fyllts i tidigare

Handlingar tillgängliga på ”Skapa exjobb (steg 4)”
Handling:
Klickar på knappen ”Skriv ut”

Klickar på knappen ”Redigera”
Klickar på knappen
”Publicera/spara”
(uppdragsgivare)

Klickar på knappen
”Publicera/spara”
(Administratör/redaktör)
Väljer administrerande
lärosäte, klickar på knappen
”Publicera/spara”
(Administratör/redaktör)

Respons:
Öppnar besökarens
utskriftsmeny (ligger ej på
sidan)
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 3)”
Går till sidan ”Lista mina
exjobb”, registrerar exjobbet
som klart för publicering,
skickar email om att exjobbet
är inlagt till uppdragsgivare,
(om ej lärosäte fyllts i) skickar
email om detta (okänd
mottagare, antingen redaktör
eller uppdragsgivare)
Går till sidan ”Administrera
exjobb”, publicerar exjobbet

Tolkning av responsen
Ser meny för att skriva ut

Går till sidan ”Administrera
exjobb”, publicerar exjobbet
med valt lärosäte som
administratör, skickar email till
uppdragsgivaren om att
exjobbet blivit godkänt, skickar
email till studenter vars
sökprofil täcker uppdragets
område (fungerar ej)

Ser sidan ”Administrera
exjobb”
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Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
3)”, så som det fyllts i tidigare
Ser sida som listar användarens
exjobb

Ser sidan ”Administrera
exjobb”

Klickar på knappen ”Tipsa en
vän” (administratör/redaktör)
Klickar på knappen
”Arkiveringsenkät”
(administratör/redaktör) (visas
om exjobbet är arkiverat)

Går till sidan ”Tipsa en vän”

Ser sidan ”Tipsa en vän”

Går till sida med svaren från
enkäten

Ser sida med svaren från
enkäten

Handlingar tillgängliga på ”Kontakt”
Handling:
Fyll i formulär och klickar på
knappen ”Skicka”

Respons:
Går till sida med information
om att frågan har skickats till
vald kontaktperson

Tolkning av responsen
Ser sida med information om
att meddelandet har skickats

Handlingar tillgängliga på den engelska studentdelen
// Motsvarande handlingar som svenska studentdelen, dock saknar den knappen för att gå till
startsida för den engelska studentdelen.

Handlingar tillgängliga på den engelska uppdragsgivardelen
// Motsvarande handlingar som svenska uppdragsgivardelen.

Handlingar tillgängliga på administrations framsida
Handling:
Klickar på en länk i ”De senaste
exjobb” listan

Klickar på knappen
”Administratör”

Respons:
Går till sida för exjobbets
beskrivning på
uppdragsgivardelen
Går till startsidan för
redaktörer
Går till inloggningssida för
administratör

Klickar på länk i ”Högskolor”
listan

Går till mål för länk i
”högskolor” listan

Klickar på knappen ”Redaktör”

Tolkning av responsen
Ser exjobbets beskrivning på
uppdragsgivardelen
Ser startsidan för redaktörer
och dropdown för redaktör
Ser inloggningssida för
administratörer och dropdown
för administratör
Ser sida med information om
valt lärosäte

Handlingar tillgängliga på alla sidor för redaktörer och administratörer
Handling:
Klickar på knappen
”Administratör”

Respons:
Går till startsidan för
administratörer

Klickar på knappen ”Redaktör”

Går till startsidan för
redaktörer
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Tolkning av responsen
Ser startsidan för
administratörer och dropdown
för administratörer
Ser startsidan för redaktörer
och dropdown för redaktörer

Handlingar tillgängliga på startsida för administratörer
Handling:
Klickar på knappen ”Manual”

Respons:
Öppnar nytt fönster med
manual för administratörer

Klickar på knappen ”Logga in”

Går till inloggningssidan för
administratör

Tolkning av responsen
Ser nytt fönster med en manual
om hur administrationsdelen
fungerar
Ser sida med
inloggningsformulär, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.

Handlingar tillgängliga på logga in för administratörer
Handling:
Fyller i inloggningsformulär och
klickar på knappen ”Logga in”
Klickar på knappen ”Glömt
lösenordet”
Klickar på knappen ”Avancerad
sökning”
Klickar på knappen ”Skapa
exjobb”
Klickar på knappen
”Administrera exjobb”

Respons:
Går till sidan ”Administrera
exjobb”
Går till sida för att för att
hämta glömt lösenord
Går till sidan ”Avancerad
sökning”
Går till inloggningssidan för
administratörer
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen
”Administrera uppdragsgivare”

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Går till sidan ”Registervård”

Klickar på knappen
”Registervård”
Klickar på knappen ”Statistik”

Klickar på knappen
”TestlistAdmin”
Klickar på knappen
”Användare”

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Öppnar nytt fönster/ny tabb
med text om att användaren
blivit utloggad
Går till sidan ”Användare”

Klickar på knappen ”Skapa
kontaktlista”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Logga ut”
Klickar på knappen ”Errorlog”

Går till utloggningssida
Går till inloggningssidan för
studenter
Går till sidan ”Utökad
avancerad sökning”
Går till sidan Skapa exjobb
(steg 1)”

Klickar på knappen ”Avancerad
sökning” (inloggad)
Klickar på knappen ”Skapa
exjobb” (inloggad)
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Tolkning av responsen
Ser sidan ”Administrera
exjobb”
Ser sida för att hämta glömt
lösenord
Ser sidan ”Avancerad sökning”
Ser sida med
inloggningsformulär
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.
Ser sidan ”Registervård”, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.
Ser nytt fönster/ny tabb med
text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sidan ”Användare”, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser utloggningstext
Ser sida med
inloggningsformulär
Ser sidan ”Utökad avancerad
sökning ”
Ser sida med steg 1 för att
skapa exjobb

Klickar på knappen
”Administrera exjobb”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Administrera uppdragsgivare”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Registervård” (inloggad)

Går till sidan ”Administrera
exjobb”

Ser sidan ”Administrera
exjobb”

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Går till sidan ”Registervård”

Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.

Klickar på knappen ”Statistik”
(inloggad)

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Öppnar nytt fönster med sidan
”Skapa kontaktlista”
Går till sidan ”Användare”

Klickar på knappen
”TestlistAdmin” (inloggad)
Klickar på knappen
”Användare” (inloggad)
Klickar på knappen ”Skapa
kontaktlista” (inloggad)
Klickar på knappen ”Logga ut”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Errorlog”
(inloggad)

Går till sidan ”Skapa
kontaktlista”
Går till utloggningssida, loggar
ut användaren om inloggad
Går till sidan ”Errorlog”

Ser sidan ”Registervård”, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.
Ser sidan ”Skapa kontaktlista”
Ser sidan ”Användare”
Ser sidan ”Skapa kontaktlista”
Ser utloggningstext
Ser sidan ”Errorlog”

Handlingar tillgängliga på ”Utökad resultatlista”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än tio exjobb
hittade i sökningen)
Klickar på ett av exjobben

Klickar på knappen ”Ny
sökning”
Klickar på knappen ”Tipsa en
vän”
Klickar på knappen ”Uppdatera
sökprofil”

Väljer från lista med exjobb och
klickar på knappen ”A” för
arkivera
Väljer från lista med exjobb och
klickar på knappen ”R” för
radera
Klickar på knappen ”ok” i
förfrågan om radering av
exjobb

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan "Skapa exjobb
(steg 4)”
(administratör/redaktör)
Går till sidan ”Utökad
avancerad sökning”
Går till sidan ”Tipsa en vän”

Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
4)” (administratör/redaktör)

Skickar email om att
sökprofilen är uppdaterad,
skriver ut att sökprofilen är
uppdaterad
Arkiverar exjobbet, går till sida
med enkät om huruvida
xjobb.nu varit nyttig
Visar en förfrågan om huruvida
exjobbet ska raderas

Ser information om att
sökprofilen är uppdaterad

Raderar Det valda exjobbet,
visar lista över exjobb utan det
raderade exjobbet

Ser listan över exjobb utan det
raderade exjobbet
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Ser sidan ”Utökad avancerad
sökning”
Ser sidan ”Tipsa en vän”

Ser sida med enkät om
huruvida xjobb.nu varit nyttig
Ser en förfrågning om huruvida
exjobbet ska raderas

Handlingar tillgängliga på enkät om huruvida xjobb.nu varit nyttig för
uppdragsgivare (administratörs/redaktörs version)
Handling:
Fyller i enkät och trycker på
knappen ”Skicka svar/arkivera
förslag”
Fyller i enkät och trycker på
knappen ”Enkät ej besvarad av
uppdragsgivare”

Respons:
Går till sidan ”Administrera
exjobb”, sparar informationen
från enkäten
Går till sida med information
om att ett oväntat fel uppstod,
arkiverar exjobbet

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Administrera
exjobb”
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Handlingar tillgängliga på ”Administrera exjobb”
Handling:
Väljer lärosäte och status på
exjobbet i dropdown lista
(administratör)
Väljer status på exjobbet i
dropdown lista (redaktör)
Bläddrar sida i resultatlistan
(om mer än 8 exjobb och
redaktör)
Klickar på ett av exjobben

Väljer från lista med exjobb och
klickar på knappen ”K” för
kopiera
Väljer från lista med exjobb och
klickar på knappen ”R” för
radera
Klickar på knappen ”Ok” i
radera förfrågan av exjobb
Väljer från lista med exjobb och
klickar på knappen ”A” för
arkivera

Respons:
Tar fram information baserat
på vilket lärosäte och status
som valts
Tar fram information baserat
på vilken status som valts
Går till nästa/föregående sida i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser framtagen information

Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 4)”
(administratör/redaktör)
Kopierar det valda exjobbet
och stoppar in det på plats i
listan enligt aktuell
sorteringsalgoritm
Visar en förfrågan om huruvida
exjobbet ska raderas

Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
4)” (administratör/redaktör)

Raderar det valda exjobbet

Ser listan över exjobb utan det
raderade exjobbet
Ser sida med enkät om
huruvida xjobb.nu varit nyttig

Arkiverar exjobbet, går till sida
med enkät om huruvida
xjobb.nu varit nyttig

Ser framtagen information
Ser nästa/föregående sida i
resultatlistan

Ser listan över exjobb med det
nya kopierade exjobbet
instoppat
Ser en förfrågan om huruvida
exjobbet ska raderas

Handlingar tillgängliga på ”Administrera uppdragsgivare”
Handling:
Klickar på knappen ”Ny
uppdragsgivare/kontaktperson”
Klickar på knappen
”Administrera kontaktperson”

Respons:
Går till sidan ”Skapa
uppdragsgivare/kontaktperson”
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen
”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
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Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa
uppdragsgivare/kontaktperson”
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad

Klickar på knappen ”Ny
uppdragsgivare/kontaktperson”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Administrera kontaktperson”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/ta bort
uppdragsgivare” (inloggad)

Går till sidan ”Skapa
Ser sidan ”Skapa
uppdragsgivare/kontaktperson” uppdragsgivare/kontaktperson”
Går till sidan ”Administrera
kontaktperson”

Ser sidan ”Administrera
kontaktperson”

Går till sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Ser sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Handlingar tillgängliga på ”Skapa uppdragsgivare/kontaktperson”
Handling:
Fyller i formulär för att skapa
konto till uppdragsgivare och
klickar på knappen ”Skapa
konto”

Respons:
Skapar konto, går till sidan
”Skapa exjobb”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Skapa exjobb”

Handlingar tillgängliga på ”Administrera kontaktperson”
Handling:
Väljer i dropdown lista
uppdragsgivare och klickar på
knappen ”Nästa”

Handlingar tillgängliga
uppdragsgivare
Handling:
Väljer i lista med
kontaktpersoner och klickar på
knappen ”Redigera”
Väljer i lista med
kontaktpersoner och klickar på
knappen ”Ta bort” (syns enbart
om 2 eller fler personer är i
listan)
Klickar på knappen ”Tillbaka”

Respons:
Går till sida med
kontaktpersoner för
uppdragsgivaren

på

lista

över

Tolkning av responsen
Ser sida med kontaktpersoner
för uppdragsgivaren

kontaktpersoner

för

vald

Respons:
Går till sidan ”Redigera
kontaktpersonen”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Redigera
kontaktpersonen”

Går till sida med val om
användaren vill ta bort vald
kontaktperson

Ser sida där användaren kan ta
bort vald kontaktperson

Gå till sidan ”Administrera
exjobb”

Ser sidan ”Administrera
exjobb”
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Handlingar tillgängliga på sidan ”Redigera kontaktperson”
Handling:
Klickar på länken ”Läs mer”
Gör ändringar i formulär,
klickar på knappen ”Uppdatera
konto”

Respons:
Går till sida med information
om användarvillkor
Sparar gjorda ändringar, går till
sida med lista över
kontaktpersoner

Tolkning av responsen
Ser sida med användarvillkor
Ser sida med kontaktpersoner
för uppdragsgivaren

Handlingar tillgängliga på sida med val om användaren vill ta bort vald
kontaktperson
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”

Klickar på knappen ”Ta bort”

Respons:
Går till sida med
kontaktpersoner för
uppdragsgivaren
Raderar kontaktpersonen, går
till sida med kontaktpersoner
för uppdragsgivaren

Tolkning av responsen
Ser sida med kontaktpersoner
för uppdragsgivaren
Ser sida med kontaktpersoner
för uppdragsgivaren utan den
borttagna personen

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/ta bort uppdragsgivare”
Handling:
Skriver in sökord och klickar på
knappen ”Sök företag”
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än tio
uppdragsgivare hittade i
sökningen)
Klickar på knappen ”Redigera”
för en uppdragsgivare i listan
Klickar på knappen ”Radera”
för en uppdragsgivare i listan
Klickar på knappen ”Dölj” för
en av uppdragsgivarna i listan
(om status för
uppdragsgivarens exjobb är
”synligt”)
Klickar på knappen ”Visa” för
en av uppdragsgivarna (om
status för uppdragsgivarens
exjobb är ”dolt”)

Respons:
Tar fram Träffar och visar dem i
resultatlista
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser samma sida men med de
träffar som passade sökningen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan ”Redigera
uppdragsgivare”
Inget händer

Ser sidan ”Redigera
uppdragsgivare”
Inget händer

Döljer uppdragsgivarens exjobb
, går till sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Ser sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Synliggör uppdragsgivarens
exjobb, går till sidan
”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Ser sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera uppdragsgivare”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar i formuläret och klickar
på knappen ”Spara”

Respons:
Går till föregående sida
Går till sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”
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Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser sidan ”Redigera/ta bort
uppdragsgivare”

Handlingar tillgängliga på ”Registervård”
Handling:
Klickar på knappen ”Nytt
ämnesområde”
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort
ämnesområde”
Klickar på knappen ”Ny
kategori”
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort kategori”
Klickar på knappen ”Nytt
geografiskt område”
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort geografiskt
område”
Klickar på knappen ”Nytt
lärosäte”
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort lärosäte”
Klickar på knappen ”Ny
bransch”
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort bransch”
Klickar på knappen ”Redigera
standardbrev”

Respons:
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Tolkning av responsen
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Nytt
ämnesområde” (inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort
ämnesområde” (inloggad)
Klickar på knappen ”Ny
kategori” (inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort kategori”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Nytt
geografiskt område” (inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort geografiskt
område” (inloggad)
Klickar på knappen ”Nytt
lärosäte” (inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort lärosäte”
(inloggad)

Går till sidan ”Nytt
ämnesområde”
Går till sidan ”Redigera/Ta bort
ämnesområde”

Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sidan ”Nytt ämnesområde”
Ser sidan ”Redigera/Ta bort
ämnesområde”

Går till sidan ”Ny kategori”

Ser sidan ”Ny kategori”

Går till sidan ”Redigera/Ta bort
kategori”

Ser sidan ”Redigera/Ta bort
kategori”

Går till sidan ”Nytt geografiskt
område”
Går till sidan ”Redigera/Ta bort
geografiskt område”

Ser sidan ”Nytt geografiskt
område”
Ser sidan ”Redigera/Ta bort
geografiskt område”

Går till sidan ”Nytt lärosäte”

Ser sidan ”Nytt lärosäte”

Går till sidan ”Redigera/Ta bort
lärosäte”

Ser sidan ”Redigera/Ta bort
lärosäte”
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Klickar på knappen ”Ny
bransch” (inloggad)
Klickar på knappen
”Redigera/Ta bort bransch”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Redigera
standardbrev” (inloggad)

Går till sidan ”Ny bransch”

Ser sidan ”Ny bransch”

Går till sidan ”Redigera/Ta bort
bransch”

Ser sidan ”Redigera/Ta bort
bransch”

Går till sidan ”Redigera
standardbrev”

Ser sidan ”Redigera
standardbrev”

Handlingar tillgängliga på ”Nytt ämnesområde”
Handling:
Fyller i nytt ämnesområde i
fälten för engelska och svenska
och klickar på knappen ”Lägg
till ämnesområde”
Fyller i nytt ämnesområde i
fältet för svenska och ett som
redan finns för engelska och
klickar på knappen ”Lägg till
ämnesområde”

Respons:
Lägger till ämnesområde, går
till sida med information om
att ämnesområdet har lagts till

Tolkning av responsen
Ser information om att
ämnesområdet har lagts till

Lägger till ämnesområde(blir
dubblett för engelska), går till
sida med information om att
ämnesområdet har lagts till

Ser information om att
ämnesområdet har lagts till

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/Ta bort ämnesområde”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än 15
ämnesområden)
Klickar på knappen ”Redigera”
för ett ämnesområde i listan
Klickar på knappen ”Ta bort”
för ett ämnesområde i listan

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan ”Redigera
ämnesområde”
Går till sidan ”Ta bort
ämnesområde”

Ser sidan ”Redigera
ämnesområde”
Ser sidan ”Ta bort
ämnesområde”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera ämnesområde”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar informationen och
klickar på knappen ”Uppdatera
kategori”

Respons:
Går till föregående sida
Uppdaterar information för
ämnesområdet, går till
föregående sida
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Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida med
uppdaterat ämnesområde

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort ämnesområde”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Klickar på knappen ”Ta bort”
(ingen kategori i
ämnesområdet)
Väljer i lista med
ämnesområden för att föra
över kategorierna från den
befintliga som ska tas bort
(minst en kategori i
ämnesområdet)

Respons:
Går till föregående sida
Tar bort ämnesområdet, går till
föregående sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida utan det
borttagna ämnesområdet

Går till föregående sida

Ser föregående sida oförändrad

Handlingar tillgängliga på ”Ny kategori”
Handling:
Väljer ämnesområde, fyller i ny
kategori i fälten för engelska
och svenska för det
ämnesområdet och klickar på
knappen ”Lägg till kategori”
Väljer ämnesområde, fyller i ny
kategori i fältet för svenska och
en redan existerande för
engelska för det ämnesområdet
och klickar på knappen ”Lägg
till kategori”
Väljer ämnesområde, fyller i
kategori som redan finns i
annat ämnesområde i fälten för
engelska och svenska
och klickar på knappen ”Lägg
till kategori”

Respons:
Lägger till kategorin, går till
sida med information om att
kategorin har lagts till

Tolkning av responsen
Ser information om att
kategorin har lagts till

Lägger till kategorin, går till
sida med information om att
kategorin har lagts till

Ser information om att
kategorin har lagts till

Lägger till kategorin, går till
sida med information om att
kategorin har lagts till

Ser information om att
kategorin har lagts till

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/Ta bort kategori”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än 15
kategorier)
Väljer kategori i lista och klickar
på knappen ”Redigera”
Väljer kategori i lista och klickar
på knappen ”Ta bort”

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan ”Redigera
kategori”
Går till sidan ”Ta bort kategori”

Ser sidan ”Redigera kategori”
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Ser sidan ”Ta bort kategori”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera kategori”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar informationen och
klickar på knappen ”Uppdatera
kategori”

Respons:
Går till föregående sida
Uppdaterar kategorin , går till
föregående sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida med
uppdaterad kategori

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort kategori”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Klickar på knappen ”Ta bort”
(inga exjobbsförslag knutna till
kategorin)
Väljer i lista med
ämnesområde, väljer sedan en
kategori för att föra över
exjobbsförslagen från det som
ska tas bort
(minst ett exjobbsförslag i
lärosätet)

Respons:
Går till föregående sida
Tar bort kategorin, går till
föregående sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida utan den
borttagna kategorin

Återgår till föregående sida,
flyttar exjobben och
redaktörerna till det valda
lärosätet

Ser föregående sida utan det
borttagna lärosätet

Handlingar tillgängliga på ”Nytt geografiskt område”
Handling:
Fyller i nytt geografiskt område
och klickar på knappen ”Lägg
till geografiskt område ”

Respons:
Lägger till det geografiska
området, går till sida med
information om att det
geografiska området har lagts
till

Tolkning av responsen
Ser information om att det
geografiska området har lagts
till

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/Ta bort geografiskt område”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än 15
kategorier)
Väljer geografiskt område i
listan och klickar på knappen
”Redigera”
Väljer geografiskt område i
listan och klickar på knappen
”Ta bort”

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan
Går till sidan ”Redigera
geografiska områden”

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan
med andra geografiska
områden
Ser sidan ”Redigera geografiska
områden”

Går till sidan ”Ta bort
geografiska område”

Ser sidan ”Ta bort geografiska
område”
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Handlingar tillgängliga på ”Redigera geografiskt område”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar informationen och
klickar på knappen ”Uppdatera
geografiskt område”

Respons:
Går till föregående sida
Uppdaterar geografiskt
område, går till föregående
sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida med det
geografiska området
uppdaterat

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort "geografiskt område”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Klickar på knappen ”Ta bort”
(inga exjobb knutna till det
geografiska området)
Väljer i lista med geografiska
områden för att föra över
exjobben från det som ska tas
bort
(minst ett exjobb i det
geografiska området)

Respons:
Går till föregående sida
Tar bort det geografiska
området, går till föregående
sida
Återgår till föregående sida,
flyttar exjobben till det valda
geografiska området

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida utan det
borttagna geografiska området
Ser föregående sida utan det
borttagna geografiska området

Handlingar tillgängliga på ”Nytt lärosäte”
Handling:
Fyller i nytt lärosäte, markerar
”Medlem i Exjobb-poolen” och
klickar på knappen ”Lägg till ett
nytt lärosäte”
Fyller i nytt lärosäte, markerar
inte ”Medlem i Exjobb-poolen”
och klickar på knappen ”Lägg
till ett nytt lärosäte”

Respons:
Lägger till lärosätet så det visas
för alla, går till sida med
information om att lärosätet
har lagts till
Lägger till lärosätet så att det
visas enbart på ”Redigera/ta
bort lärosäte”, går till sida med
information om att lärosätet
har lagts till

Tolkning av responsen
Ser information om att
lärosätet har lagts till

Ser information om att det
lärosätet har lagts till

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/ta bort lärosäte”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än 15
kategorier)
Väljer lärosäte i lista och klickar
på knappen ”Redigera”
Väljer lärosäte i lista och klickar
på knappen ”Ta bort”

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan ”Redigera
lärosäte”
Går till sidan ”Ta bort lärosäte”

Ser sidan ”Redigera lärosäte”

Sida 133

Ser sidan ”Ta bort lärosäte”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera lärosäte”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar informationen och/eller
ändrar ”Medlem i Exjobbpoolen” -status och klickar på
knappen ”Uppdatera lärosäte”

Respons:
Går till föregående sida
Uppdaterar kategorin, går till
föregående sida, sätter
lärosätets synlighet i sökningar
baserat på dess nya status

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida med
uppdaterat lärosäte

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort lärosäte”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Klickar på knappen ”Ta bort”
(inga exjobb eller redaktörer
knutna till lärosätet)
Väljer i lista med lärosäten för
att föra över exjobben och
redaktörer från det som ska tas
bort
(minst ett exjobb eller redaktör
i lärosätet)

Respons:
Går till föregående sida
Tar bort lärosätet, går till
föregående sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida utan det
borttagna lärosätet

Går till föregående sida,
exjobben och redaktörerna
flyttas till det valda lärosätet

Ser föregående sida utan det
borttagna lärosätet

Handlingar tillgängliga på ”Ny bransch”
Handling:
Fyller i ny bransch i fälten för
engelska och svenska och
klickar på knappen ”Lägg till ny
bransch”
Fyller i ny bransch i fältet för
svenska och ett som redan
finns för engelska och klickar på
knappen ”Lägg till ny bransch”

Respons:
Lägger till branschen, går till
sida med information om att
branschen har lagts till

Tolkning av responsen
Ser information om att
branschen har lagts till

Lägger till branschen (blir
dubblett för engelska), går till
sida med information om att
branschen har lagts till

Ser information om att
branschen har lagts till

Handlingar tillgängliga på ”Redigera/ta bort bransch”
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än 15
kategorier)
Väljer bransch i lista och klickar
på knappen ”Redigera”
Väljer bransch i lista och klickar
på knappen ”Ta bort”

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan

Går till sidan ”Redigera
bransch”
Går till sidan ”Ta bort bransch”

Ser sidan ”Redigera bransch”
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Ser sidan ”Ta bort bransch”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera bransch”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Ändrar informationen och
klickar på knappen ”Uppdatera
bransch”

Respons:
Går till föregående sida
Uppdaterar kategorin, går till
föregående sida

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida med
uppdaterad bransch

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort bransch”
Handling:
Klickar på knappen ”Tillbaka”
Klickar på knappen ”Ta bort”
(inget exjobb i branschen)
Väljer i lista med branscher för
att föra över exjobben från den
som ska tas bort
(minst ett exjobb i branschen)

Respons:
Går till föregående sida
Tar bort branschen, går till
föregående sida
Återgår till föregående sida,
flyttar exjobben till den valda
branschen

Tolkning av responsen
Ser föregående sida
Ser föregående sida utan det
borttagna ämnesområdet
Ser föregående sida utan den
borttagna branschen

Handlingar tillgängliga på ”Redigera standardbrev”
Handling:
Väljer ett standardbrev i listan
och klickar på dess namn i
redigera kolumnen

Respons:
Går till sidan ”Redigera
standardbrevtext”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”Redigera
standardbrevtext”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera standardbrevtext”
Handling:
Fyller i rubrik och/eller text och
klickar på knappen ”Spara”

Respons:
Sparar ändringen, går till
föregående sida

Använder hjälplänkar för att
stoppa in standardiserad kod

Stoppar in vald kod

Tolkning av responsen
Ser föregående sida, om
rubrikändring ser användaren
den nya rubriken
Ser standardbrevet med den
valda koden adderad

Handlingar tillgängliga på ”Statistik” för administratör
Handling:
Klickar på knappen ”Antal
exjobb”

Respons:
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen
”Studentenkät”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen
”Borttagningsenkät”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
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Tolkning av responsen
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad

Klickar på knappen
”Förlängningsenkät”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ” Antal
exjobb” (inloggad)
Klickar på knappen
”Studentenkät” (inloggad)

Går till sidan ”Antal exjobb”

Klickar på knappen
”Borttagningsenkät” (inloggad)

Klickar på knappen
”Förlängningsenkät” (inloggad)

Går till sidan ”Studentenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Går till sidan
”Borttagningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Går till sidan
”Förlängningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)

Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sidan ”Antal exjobb”
Ser sidan ”Studentenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Ser sidan ”Borttagningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Ser sidan ”Förlängningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)

Handlingar tillgängliga på ”Antal exjobb”
Handling:
Väljer bland alternativ och
klickar på knappen ”Sök”

Respons:
Går till informationssida om
vald statistik

Tolkning av responsen
Ser informationssida om vald
statistik

Handlingar tillgängliga på informationssida för vald statistik
Handling:
Bläddrar i informationen

Respons:
Förflyttar inom
informationsresultatet
Öppnar popup för utskrift

Tolkning av responsen
Ser annan del av
informationsresultatet
Ser popup för utskrift

Klickar på bilden med skrivare
(print)
De flesta knappar på sidan leder till krasch, därav kan vi inte utforska dessa handlingar.

Handlingar tillgängliga på ”Skapa kontaktlista”
Handling:
Väljer ”Redaktör” i listan och
klickar på knappen ”Vidare”
Väljer ”Student” i listan och
klickar på knappen ”Vidare”
Väljer ”Kontaktperson hos
uppdragsgivare” i listan och
klickar på knappen ”Vidare”
Väljer ”Kontaktpersoner,
senare än (yyyy-mm-dd)” i
listan, väljer datum och klickar
på knappen ”Vidare”

Respons:
Går till resultatsida med
kontaktdata
Går till sidan ”Specificera
student sök”
Går till sidan ”Specificera
uppdragsgivare sök”

Tolkning av responsen
Ser resultatsida med
kontaktdata
Ser sidan ”Specificera student
sök”
Ser sidan ”Specificera
uppdragsgivare sök”

Går till sidan ”Specificera
uppdragsgivare sök”

Ser sidan ”Specificera
uppdragsgivare sök”
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Handlingar tillgängliga på ”Specificera student sök”
Handling:
Väljer i lista och klickar på
knappen ”Sök”

Respons:
Går till resultatsida med
kontaktdata

Tolkning av responsen
Ser resultatsida med
kontaktdata utan resultat

Handlingar tillgängliga på ”Specificera uppdragsgivare sök”
Handling:
Väljer i lista och klickar på
knappen ”Sök”

Respons:
Går till resultatsida med
kontaktdata

Tolkning av responsen
Ser resultatsida med
kontaktdata

Handlingar tillgängliga på resultatsida med kontaktdata
Handling:
Bläddrar igenom resultatlistan
(möjligt om fler än tio)
Klickar på knappen ”Spara fil”
Klickar på knappen ”Starta
standard mail”

Respons:
Går till andra sidor i
resultatlistan
Öppnar ’spara/öppna fil’popup på besökarens dator
Öppnar mailprogram på
besökarens dator

Tolkning av responsen
Ser andra sidor i resultatlistan
Ser ’spara/öppna fil’-popup
Ser mailprogram

Handlingar tillgängliga på ”Användare”
Handling:
Klickar på knappen ”Skapa
redaktör/administratör”
Klickar på knappen
”Administrera
redaktör/administratör”
Klickar på knappen ”Skapa
redaktör/administratör”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Administrera
redaktör/administratör”
(inloggad)

Respons:
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Går till sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Tolkning av responsen
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått
Ser sida med text om att ett
oväntat fel uppstått

Går till sidan ”Skapa
redaktör/administratör”

Ser sidan ”Skapa en
redaktör/administratör”

Går till sidan ”Administrera
redaktörer/administratörer”

Ser sidan ”Administrera
redaktörer/administratörer”

Handlingar tillgängliga på ”Skapa redaktör/administratör”
Handling:
Fyller i formulär och klickar på
knappen ”Skapa redaktör”

Respons:
Skapar redaktören eller
administratören (beroende vad
användaren valt), går till sida
med information om att
redaktörens uppgifter är
sparade
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Tolkning av responsen
Ser sida med information om
att redaktörens uppgifter
sparats

Handlingar tillgängliga på ”Administrera redaktör/administratör”
Handling:
Väljer i listan och klickar på
knappen ”Redigera”
Väljer i listan och klickar på
knappen ”Ta bort”

Respons:
Går till sidan ”Redigera
redaktör/administratör”
Går till sidan ”Ta bort
redaktör/administratör”

Tolkning av responsen
Ser sidan ”redigera
redaktör/administratör”
Ser sidan ”Ta bort
redaktör/administratör”

Handlingar tillgängliga på ”Redigera redaktör/administratör”
Handling:
Ändrar i formulär och klickar på
knappen ”Uppdatera redaktör”

Respons:
Tolkning av responsen
Går till sida med information
Ser information om att
om att redaktörens uppgifter är redaktörens uppgifter sparats
sparade

Handlingar tillgängliga på ”Ta bort redaktör/administratör”
Handling:
Klickar på knappen ”Radera”

Respons:
Går till föregående sida, tar
bort den valda
redaktören/administratören

Tolkning av responsen
Ser föregående sida utan den
borttagna
redaktören/administratören

Handlingar tillgängliga på startsida för redaktör
Handling:
Klickar på knappen ”Manual”

Respons:
Öppnar sida med manual för
redaktör i nytt fönster

Klickar på knappen ”Logga in”

Går till inloggningssidan för
redaktör

Tolkning av responsen
Ser nytt fönster med en manual
om hur redaktörsdelen
fungerar
Ser sida med
inloggningsformulär, ser
dropdown lista med länkar i
menyn.

Handlingar tillgängliga på logga in för redaktör
Handling:
Fyller i inloggningsformulär och
klickar på knappen ”Logga in”
Klickar på knappen ”Glömt
lösenordet”
Klickar på knappen
”Administrera exjobb”

Respons:
Går till sidan ”Administrera
exjobb”
Går till sidan ”Hämta glömt
lösenord”
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Redigera
mina uppgifter ”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Skapa
exjobb”

Går till inloggningssidan för
redaktörer
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Tolkning av responsen
Ser sidan ”Administrera
exjobb”
Ser sidan ”Hämta glömt
lösenord”
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med
inloggningsformulär

Klickar på knappen
”Administrera uppdragsgivare”
Klickar på knappen ”Avancerad
sökning”
Klickar på knappen ”Testlista
(öppnas i nytt fönster)”
Klickar på knappen ”Skapa
kontaktlista”

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Går till sidan ”Avancerad
sökning”
Öppnar nytt fönster med text
om att användaren blivit
utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Logga ut”

Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Klickar på knappen ”Statistik”

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Går till sidan ”Administrera
exjobb”

Klickar på knappen
”Administrera exjobb”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Redigera
mina uppgifter ” (inloggad)
Klickar på knappen ”Skapa
exjobb” (inloggad)
Klickar på knappen
”Administrera uppdragsgivare”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Avancerad
sökning” (inloggad)
Klickar på knappen ”Testlista
(öppnas i nytt fönster)”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Skapa
kontaktlista” (inloggad)
Klickar på knappen ”Logga ut”
(inloggad)
Klickar på knappen ”Statistik”
(inloggad)

Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.
Ser sidan ”Avancerad sökning”
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.
Ser sidan ”Administrera
exjobb”

Går till sidan ”Redigera mina
uppgifter”
Går till sidan ”Skapa exjobb
(steg 1)”
Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.
Går till sidan ”Utökad
avancerad sökning”
Öppnar nytt fönster med sidan
”Skapa kontaktlista”

Ser sidan ”Redigera mina
uppgifter”
Ser sidan ”Skapa exjobb (steg
1)”
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.

Går till sidan "Skapa
kontaktlista”
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad

Ser sidan ”Skapa kontaktlista”
(samma som ”TestlistAdmin”)
Ser sida med text som
meddelar att användaren blivit
utloggad
Ser tom sida, ser dropdown
lista med länkar i menyn.

Går till tom sida, visar
dropdown lista med länkar i
menyn.

Ser sidan ”Utökad avancerad
sökning”
Ser sidan ”Skapa kontaktlista”
(samma som ”TestlistAdmin”)

Handlingar tillgängliga på ”Redigera mina uppgifter”
Handling:
Ändrar uppgifter i formuläret
och klickar på knappen ”Spara
uppgifter”

Respons:
Går till sida med information
om att uppgifterna är sparade
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Tolkning av responsen
Ser information om att
uppgifterna är sparade

Handlingar tillgängliga på ”Statistik” för redaktör
Handling:
Klickar på knappen ”Antal
exjobb”
Klickar på knappen ”Antal
exjobb per lärosäte”
Klickar på knappen
”Genomförda exjobb”
Klickar på knappen
”Arkiverade exjobb”
Klickar på knappen
”Inloggningsstatistik”
Klickar på knappen
”Studentenkät”
Klickar på knappen
”Borttagningsenkät”
Klickar på knappen
”Förlängningsenkät”
Klickar på knappen ” Antal
exjobb” (inloggad)
Klickar på knappen ”Antal
exjobb per lärosäte”
Klickar på knappen
”Genomförda exjobb”
Klickar på knappen
”Arkiverade exjobb”
Klickar på knappen
”Inloggningsstatistik”
Klickar på knappen
”Studentenkät” (inloggad)
Klickar på knappen
”Borttagningsenkät”
(inloggad)
Klickar på knappen
”Förlängningsenkät”
(inloggad)

Respons:
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sida med text om att
användaren blivit utloggad
Går till sidan ”Antal exjobb”

Tolkning av responsen
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sida med text som meddelar att
användaren blivit utloggad
Ser sidan ”Antal exjobb”

Går till sidan ”Antal exjobb”

Ser sidan ”Antal exjobb”

Går till sidan ”Genomförda
exjobb”
Går till sidan ”Arkiverade
exjobb”
Går till sidan
”Inloggningsstatistik”
Går till sidan ”Studentenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Går till sidan
”Borttagningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)
Går till sidan
”Förlängningsenkät”
(informationssida för vald
statistik)

Ser sidan ”Genomförda exjobb”
Ser sidan ”Arkiverade exjobb”
Ser sidan ”Inloggningsstatistik”
Ser sidan ”Studentenkät”
(informationssida för vald statistik)
Ser sidan
”Borttagningsenkät”(informationssida
för vald statistik)
Ser sidan ”Förlängningsenkät”
(informationssida för vald statistik)

Handlingar tillgängliga på ”Antal exjobb”
Handling:
Väljer bland alternativ och
klickar på knappen ”Sök”

Respons:
Går till informationssida om
vald statistik
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Tolkning av responsen
Ser sida med vald statistik

Handlingar tillgängliga på ”Genomförda exjobb”
Handling:
Väljer bland alternativ och
klickar på knappen ”Sök”

Respons:
Går till informationssida om
vald statistik

Tolkning av responsen
Ser sida med vald statistik

Handlingar tillgängliga på ”Arkiverade exjobb”
Handling:
Väljer bland alternativ och
klickar på knappen ”Sök”

Respons:
Går till informationssida om
vald statistik

Tolkning av responsen
Ser sida med vald statistik

Handlingar tillgängliga på ”Inloggningsstatistik”
Handling:
Väljer bland alternativ och
klickar på knappen ”Sök”

Respons:
Går till informationssida om
vald statistik
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Tolkning av responsen
Ser sida med vald statistik

Bilaga 7 – Utvärderingsnotiser
Vi presenterar här sådant som kommit fram under vår utvärdering uppdelat i tre kategorier enligt
nedan:
Prioritet Antal punkter Motivering
Hög prioritet, som trasig existerande funktionalitet eller saknad behövd
1
10
funktionalitet
2
22
Medelhög prioritet, som saknad önskad funktionalitet
3
48
Låg prioritet, trevligt att ha

Prioritet Problematik
Information presenteras inte alltid där den ska användas, ett exempel är förklaringar
kring vilket lärosäte användaren ska skicka till på ”Kontakt” som ges på studenters och
1
uppdragsgivares startsida, inte under kontakt. Det finns även andra problem med
texterna.
Sidan loggar ut användare väldigt fort och kan göra detta även när användaren utför
1
handlingar med korta mellanrum.
Sidan har en tendens att krascha när användaren utför handlingar.
1
- Exempelvis orsakas krasch av många handlingar på sidorna där statisk visas.
Lösenordet bör inte synas i vanlig text när en besökare fyller i det när denne skapar
1
studentkonto (bör istället vara *****, som vid övriga registreringar).
Berättas aldrig vad studentens sökprofil är eller vad för nytta studenten har av att
1
registrera sig.
Det verkar som att sökprofilen inte skickar några resultat alls, vilket den ska.
1
- Vi testade med att ha sökprofilen ifyllt till fullo, fick dock inget mail på en månad
om inkomna exjobb. Trots att det verkar ha kommit in nya.
Skiftande funktionalitet i olika webbläsare.
- Ett exempel är ”Lägg till kontaktperson”-knappen på skapa exjobb som inte
fungerar i Internet Explorer (fungerar dock i Firefox). Att välja i listan för ”lägg till
1
kontaktperson” fungerar ibland, annars får användaren välja i listan och sedan
förhandsgranska (om det funkar) och gå tillbaka eller gå tillbaka ett steg och
framåt igen.
Om användaren börjar skapa ett exjobb och avbryter för att sedan återta det så kommer
1
denne in på steg tre och kan på så sätt kringgå/missa att fylla i steg 2 (som egentligen är
obligatoriskt).
Om användaren försöker ta bort något som har underliggande poster, blir denne ombedd
att välja vad den underliggande posten ska flyttas till. När användaren väljer i listan över
alternativ så flyttas denne ut till föregående sida utan att något annat händer.
1
Exempelvis: ”redigera/ta bort ämnesområde”, där alla kategorier kopplade till
ämnesområdet måste flyttas och när användaren väljer ett annat ämnesområde att flytta
till så flyttas denne bakåt och ämnesområdet tas inte bort och kopplade kategorier flyttas
inte.
Vissa frames visar inte sitt fulla innehåll. Exempelvis visas ingen indikation på att resultat
1
från ”Avancerad sökning” för administratör har något mer på bredden trots att det har
det. Det som döljs är knappen för att radera ett exjobb.
2
Knappar finns inte alltid på samma plats och varierar i text.
2
Val-rutorna på sökning kunde vara större och funktionen bättre utformad.
Språk borde väljas, istället för att det finns separata sidor för engelska. Vidare är ”In
2
English” och ”Company” inte bra översättningar för ”Student” och ”uppdragsgivare”.
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En gemensam plats för inloggning (exempelvis uppe i höger hörn) kunde rensa upp
många upprepningar på olika delar av sidan.
Det finns många delar som är dubbletter vilket skulle kunna sammanfogas
- till exempel redaktör och administratörs delen är väldigt lika
Sidans upplägg blir oftast lättare att navigera och förstå när det finns en standard över
hur handlingar utförs och sidans respons. Ett exempel är till exempel att ”Administrera
kontaktperson” och ”Redigera/ta bort uppdragsgivare” inte har samma sökfunktion.
Möjlighet att öppna sökta resultat i nya tabbar.
Möjlighet att se exjobbets adress i adressfältet istället för adressen till, exempelvis,
”Avancerad sökning”.
Möjlighet att som student kunde lägga upp sin information på sidan och vid ansökning
om exjobb bifoga den genom att trycka på en knapp om denne är inloggad. (Studenten är
den som söker exjobb. Exjobbansökan sker via sidan.)
Studenter ska kunna göra sig själva (det vill säga sin cv, etcetera) synliga för företagare att
gå igenom på samma sätt som studenter nu kan gå igenom exjobb. (uppdragsgivaren är
den som söker exjobbare)
- Användaren bör kunna välja om denne vill jobba singel, jobba i par, om denne har
en partner, om den är villig att låta uppdragsgivaren välja en partner, etcetera.
Studenten ska själv kunna ange när den vill påbörja sitt arbete och hur länge
denne ska vara synliga för företagen.
Det finns felmeddelanden som inte förklarar i lekmannaspråk utan är mer tekniska.
Under ”samtliga exjobb” finns det en knapp för ”Uppdatera sökprofil” om användaren är
inloggad, denna rensar enbart ämnesområde och berör inte de andra tre valen.
Vi kan inte se någon mening med att kunna tipsa en vän om en tom sökning/samtliga
exjobb och att kunna spara denna tomma sökning/samtliga exjobb.
Rensa knappen för ”Tipsa en vän”-formuläret fungerar inte. Den tar ej bort texten och om
mailadressen till mottagaren är ifylld så hoppar den ut ur formuläret.
”Avsluta sökprofil”-knappen borde inte finnas när studenter skapar konto.
Vid skapande av uppdragsgivare är inte länken till användarvillkoren särskilt väl
illustrerad, kan göras tydligare genom att använda understräck.
På ”Skapa exjobb (steg 3)” för uppdragsgivare ska användaren markera exjobbet som
klart för publicering i en dropdown lista, detta är onödigt och missas av personer. En
lösning vore att ”publicera”-knappen på förhandsgranskningen (steg 4) markerar som
”klart för publicering” (om exjobbet är markerat ”klart för publicering”, så kan knappen
ersättas av en knapp som markerar exjobbet som ”ej klart för publicering”).
Under redigera/ta bort uppdragsgivare på administratör/redaktör så händer det inget när
användaren trycker på knappen ”Radera”.
Listor sorterar posterna enligt ”A-Ö” på första sidan, men om användaren går till sida två
ändras sortering till ”Ö-A” . Detta beteende är om användaren inte ställer in sorteringen
manuellt, då det stannar som inställt tills sidan laddas om. Dock fortsätter redigera/ta
bort knapparna leda till posten på motsvarande plats i sortering enligt inläggningsdatum.
Exempel: Redigera/ta bort kategori.
Resultatlistor kunde visa totalt antal träffar.
Resultatlistor kunde tillåta bläddring baserat på sidonummer.
Utökade sökfunktioner, exempelvis ordsök som tillåter sök på alla söktermer, på en hel
fras, etcetera.
Ordsök kunde bli dynamisk ordsök.
De 3 första stegen av ”Skapa exjobb” kunde läggas samman på en sida.
Länkar skulle kunna göras tydligare och standardiseras så de ser likadana ut.
Sida 143

3
3
3
3
3
3
3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Markering om var användaren befinner sig stämmer inte alltid, exempelvis när en
uppdragsgivare skickar in ett exjobb öppnas sidan ”Lista mina exjobb”, men markören
visas fortfarande på ”Skapa exjobb” (vid uppdatering av sidan skickas användaren även
till ”Skapa exjobb”, istället för att stanna på ”Lista mina exjobb”).
All markering om var användaren befinner sig kunde göras tydligare.
Kunde finnas en enkel ordsök i huvudmenyn.
”De senaste exjobben” på startsidan går till uppdragsgivar-delen. Vi kan dock tänka oss
att funktionen är mer för studenter och anser därför att länkarna borde leda till studentdelen.
”Uppdragsgivare” i huvudmenyn kan vara förvirrande då det lika gärna skulle kunna vara
en lista över tillgängliga uppdragsgivare (för studenter att bläddra i).
Det finns onödiga scrollbars på ett stort antal sidor. Exempelvis: ”Avancerad sökning”
under administratör.
Bredare utbud med andra sorters jobb än bara exjobb, exempelvis praktik.
- Bredare utbud skulle dock innebära att sidans namn blir lite opassande, en
passande titel skulle kunna vara studentjobbspoolen.
Sidan skulle kunna sköta kontakten (inklusive utdelandet av uppdraget) mellan
uppdragsgivare och uppdragstagare
- Detta skulle även ge mer statistik åt Exjobb-poolen.
Användaren borde få välja om e-tjänsten ska autoladda dennes sökprofil när en söksida
laddas eller om söksidan ska laddas tom.
- Borde vidare gå att ladda och avladda sökprofilen istället för att manuellt plocka
bort de individuella söktermerna.
Vid skapande av konto för student indikeras inte lösenord som att det är obligatoriskt
med ” * ”, dock vid försök till registrering utan lösenord så kommer indikatorn fram.
Registreringsknappen aktiveras även om besökare inte fyller i lösenord. Det som avgör
om knappen aktiveras är huruvida besökaren fyller i lärosäte, gör besökaren det aktiveras
den. Det går inte att registrera men knappen är inte längre grå.
Det är inget krav på att fylla i postadress på ”Skapa uppdragsgivare” trots att den är
markerad som att den krävs.
Info text passar bättre i popup istället för att skicka besökaren vidare till en annan sida.
Bör det verkligen vara möjligt att lägga till kontaktpersoner från andra företag under
”Skapa/redigera exjobb”?
Ingen stjärna på kontaktperson på ”Skapa exjobb”, dock säger den att det är obligatoriskt
när besökaren vill gå vidare.
Vid arkivering så får användaren upp ett frågeformulär, vid ifyllning av nej på ”har någon
student hört av sig” så borde de andra frågorna försvinna då de är irrelevanta.
Det borde finnas en funktion för uppdragsgivare att ta bort exjobb permanent.
Texten skiljer sig mellan den svenska startsidan för uppdragsgivare och engelska
startsidan för uppdragsgivare i stor grad. Detsamma gäller för studenternas startsidor.
Inloggade uppdragsgivare kan inte tipsa en vän när de är på en sida med information om
exjobb, de kan dock göra det om de inte är inloggade.
Knappar för ”Skriv ut”, ”Redigera” och ”Publicera/spara” ligger kvar på sidan som skrivs
ut, dock bra att annat tagits bort.
Är ”Publicerat” och ”Arkiverat” något som ska kunna väljas vid steg 3 i redigering av
exjobb för redaktörer? Det finns väl bättre platser att välja detta?
På ”Lista mina exjobb”: Det borde finnas en markör för att visa vilken rubrik det är
sorterat efter och åt vilket håll det är sorterat.
På ”Lista mina exjobb”: Det Borde börja sorterat efter datum med det senaste först.
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På ”Lista mina exjobb”: "Mina exjobb"-listan borde visa tidpunkt (det vill säga klockslag)
när exjobbet skapades.
Borde finnas möjlighet att skicka med förslag på nytt ämnesområde som
huvudadministratör får godkänna/avfärda.
Under ”Avancerad sökning” på administratör/redaktör är två val markerade med stjärna
(vilket vi har tolkat som att det betyder att fältet är nödvändigt då det inte hänvisar till
någon text) men användaren behöver inte fylla i dem för att genomföra sökningen.
Försök att komma åt funktioner som kräver inloggning när besökaren inte är inloggad
borde skicka vidare till inloggningssida (och efter inloggning vidare till funktionen).
Under ”Administrera exjobb” för administratör/redaktör så finns det ingen tillbaka knapp
på redigera för en vald uppdragsgivare utan användaren måste uppdatera kontot för att
gå tillbaka.
Användaren kan lägga till saker med likadana engelska namn så länge det svenska
namnet är unikt. Ett exempel är kategori där användaren kan lägga till ’hh/History’ under
Humaniora trots att ’History’ redan är taget av ’Historia/History’.
På knappen på ”Uppdatera ämnesområde” står det ”Uppdatera kategori” istället för
”Uppdatera ämnesområde”.
På ”Nytt geografiskt område” så är knappen för att lägga till ett nytt geografiskt område
för liten så delar av texten visas inte.
Om användaren under ”Redigera/ta bort lärosäte” går in på redigera på en medlem i
Exjobb-poolen så är rutan för att indikera medlemskapet inte ifylld från början. Om
användaren vidare uppdaterar efter att ha fyllt i den rutan så har alla lärosäten (inklusive
ej medlemmar) sin sådan ruta ifylld när användaren går till "Redigera".
På statistik under administratör och redaktör finns det information som ligger utanför
skärmen, den frame som visas upp är inte tillräckligt stor för att visa upp all data och det
finns inte någon scrollbar för att gå till de data som inte visas upp. Det går att nå via att
markera text och dra sig åt vertikalt eller horisontellt.
På ”skapa kontaktlista”/”TestlistAdmin” ger ”Kontaktpersoner, senare än (yyyy-mm-dd)”
samma resultat som att välja ”Kontaktpersoner hos uppdragsgivare”. Träffarna begränsas
alltså inte av tid.
”Skapa kontaktlista” med studenter - sökning hittar inga studenter.
”Skapa kontaktlista” med studenter - av de tre sökkriterierna kan studenter bara fylla i
lärosäte i sin profil.
TestlistAdmin verkar vara en upprepning av ”Skapa kontaktlista”.
Vid inläggning av förinställd kod på ”Redigera standardbrev”: om användaren lägger till
kod efter att ha lagt till och tagit bort kod så dyker den borttagna koden upp tillsammans
med den nya användaren lade till. (om användaren lägger till A, tar bort A och sedan
försöker lägga till B så blir resultatet att det läggs in AB).
När en redaktör skapat ett exjobb så kan denne på ”Skapa exjobb (steg 3)” välja att
markera det som publicerat, vilket är lite lustigt då det ändå måste publiceras i nästa steg.
Varför får redaktörerna mer val för sin statistik än administratörer?
Lite lustigt att funktioner som kräver inloggning kan döljas medan användaren är inloggad
bara för att denne är på exempel avancerad sökning, de borde vara alltid tillgängliga när
användaren är inloggad. Vidare borde ”Logga ut” ersätta ”Logga in”.
Vid ordsök så reagerar inte sökfunktionen på enter som ”utför” kommando efter att
användaren skrivit in text, vilket är standard.
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Bilaga 8 – Förslag för avancerad sök
Nuvarande:

Vårt förslag:
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