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Sammanfattning
Rapporten beskriver ett projekt som har gjorts för att undersöka hur en webb-
plats kan göras mer användbar och tillgänglig utifrån en målgrupps behov och 
förutsättningar. Projektet stödjer sig på forskning och riktlinjer från PTS (Post 
och Telestyrelsen) och W3C (World Wide Web Consortium). Det har genom-
förts hos företaget Skäggbyrån där en befintlig intern webbplats har spelat en 
stor roll. Arbetssättet har varit användarcentrerat då användare har varit delakti-
ga i processen. Mål har formulerats som handlar om att kartlägga målgrupp, ut-
värdera befintlig webbplats, få förslag till hur en ny webbplats kan utformas 
samt om hur etiska principer kan beaktas. För att uppnå målen har en egen un-
dersökning genomförts av den befintliga webbplatsen, användare har deltagit 
genom enkät och företaget har bidragit med information i intervju. Resultat har 
visat på brister i struktur och navigering. En målgruppsbeskrivning har tagits 
fram, syfte har formulerats och specifika krav har skapats för en ny webbplats. 
Utifrån detta har lösningsförslag konstruerats i form av beskrivningar, schema 
och skisser. En förhoppning finns nu om att detta kan utgöra ett stabilt underlag 
för att skapa en ny webbplats med hög användbarhet och tillgänglighet för den 
tänkta målgruppen.

Nyckelord: Interaktionsdesign,  aktiviteter,  fastställa  krav,  utforma alternativ,
utvärdera, tillgänglighet, riktlinjer, användbarhet, användarupplevelse, interak-
tion,  verkningsgrad,  effektivitet,  säkerhet,  praktisk  nytta,  intuitiv,  inpräntad,
målgrupp, kravspecifikation, syfte.
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Abstract
The report describes a project that has been done to investigate how a website 
can be made more useful and accessible based on a target audience needs and 
conditions. The project relies on research and guidelines from PTS (Post och 
Telestyrelsen) and W3C (World Wide Web Consortium). It has been implemen-
ted at the company Skäggbyrån where an existing internal website has played a 
major role. The approach has been user oriented when users have been a part of 
the process. Goals have been formulated that involves mapping the target audi-
ence, evaluating the current website, suggesting how a new website can be de-
signed and how ethical principles can be considered. In order to achieve those 
goals, a separate investigation has been conducted by the existing website, users
have participated in a survey and the company has contributed information in 
interviews. Results have shown weaknesses in structure and navigation. A de-
scription of the target audience has been developed, purposes have been formu-
lated and specific requirements have been set for a new website. Solution pro-
posals have been designed based on this, in the form of descriptions, diagrams 
and sketches. It is to be hoped that this can provide a stable basis for creating a 
new site with high usability and accessibility for the intended target audience.

Keywords: Interaction design, activities, set requirements, design options, eval-
uate, availability, guidelines, usability, user experience, interaction, efficiency,
security, utility, intuitive, imprinted, target audience, requirement specification,
purpose.
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Förord
Ett tack riktas till  företaget Skäggbyrån som delat med sig av underlag som
gjort detta projekt möjligt. Jag har fått tillgång till den befintliga interna webb-
platsen. Företaget har hjälpt till med att sprida enkäten och svarat på frågeställ-
ningar som dykt upp. 

Min förhoppning är att det material som finns samlat i rapporten med de förslag
som presenteras ska underlätta för Skäggbyrån att skapa en intern webbplats
med hög användbarhet och tillgänglighet utifrån sin målgrupp.

Cecilia Larsson
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Terminologi
Här finns en förteckning över förkortningar som finns i rapporten och dess be-
tydelse.

Förkortningar

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
En vanlig form av funktionsnedsättning där symtom 
är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll 
och överaktivitet. Detta kan innebära svårigheter med
att tolka, hantera och sortera information. 

PTS Post och Telestyrelsen
En svensk statlig myndighet med officiella riktlinjer 
bland annat för hur arbete med webbplatser i offentlig
regi bör ske. 

W3C World Wide Web Consortium
Ett internationellt konsortium som arbetar med att 
utveckla tekniska protokoll, standarder och 
programvara för webben. Här finns 
rekommendationer framtagna för att göra webben 
mer tillgänglig.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 
Ett protokoll med säkerhet för att få krypterad 
transport av data.
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1 Introduktion
Projektet består i att undersöka hur en webbplats kan göras mer användbar och 
tillgänglig utifrån användares behov och förutsättningar. En befintlig intern 
webbplats hos företaget Skäggbyrån är utgångspunkt i undersökningen. Materi-
al kommer samlas in i en egen utvärdering, av användare i enkät och genom att 
personal från företaget ger sina synpunkter i intervju. Resultaten ska leda fram 
till lösningsförslag för hur en ny webbplats kan utformas. Företaget har påbörjat
ett arbete med att skapa en ny webbplats och då kan de resultat som framkom-
mer i detta projekt bli värdefulla. Det som är intressant med det här projektet är 
att de verkliga användarna involveras och får bidra med sina synpunkter. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Det är idag självklart att människor med olika förutsättningar kan vara delaktiga
i samhället. Skäggbyrån vill ta ett extra socialt ansvar då samarbete sker med 
arbetsförmedlingen för att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Detta 
sker genom att människor får delta i meningsfull sysselsättning och verka efter 
sina förmågor och förutsättningar. Skäggbyrån beskriver sig som en webbyrå 
med kompetens inom webbdesign, illustrationer, grafisk formgivning, film och 
marknadsföring. Företaget finns med likartat uppdrag i flera städer i Sverige. 
Sitt namn har företaget fått från att det först startade i en stadsdel kallad Skäg-
getorp. 

Företaget vill ha en webbplats som fullt ut kan vara en kanal för att förmedla in-
formation och kommunicera med de som befinner sig på företaget. Idag finns 
en webbplats som är skapad för detta ändamål med WordPress. Den anses inte 
fungera då företaget upplever att användare inte besöker den i den utsträckning 
som önskas. Det finns tankar om varför det är så men detta behöver undersökas 
närmare. Webbplatsen ska vara för alla som befinner sig på företaget vilket in-
kluderar några som är anställda men där de flesta av användarna finns bland de 
som arbetstränar. När företaget skapar sin nya webbplats behöver extra höga 
krav ställas på användbarhet och tillgänglighet med tanke på att de människor 
som finns i verksamheten har individuella förutsättningar och varierande behov.

1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur en webbplats kan 
göras mer användbarhet och tillgänglighet utifrån användares behov och förut-
sättningar samt presentera förslag på hur en sådan webbplats skulle kunna se ut.
Förslag till en kommande webbplats ska utformas utifrån användares behov och
förutsättningar. Användare ska göras delaktiga i processen med att se brister på 
den befintliga webbplatsen och att komma med förslag på förbättringar som 
skulle underlätta för just dem. En medvetenhet om etiska aspekter ska finnas då 
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uppgifter som framkommer kan vara känsliga. Företag och personer ska lyftas 
fram på ett positivt sätt och som en tillgång.

1.3 Konkreta och verifierbara mål

Konkreta och verifierbara mål som är uppsatta för att nå det övergripande syf-
tet.

• Mål 1: Klarlägga vilka brister användarna upplever med den befintliga
webbplatsen

• Mål 2: Klarlägga vilka brister företaget ser med den befintliga webbplat-
sen och vilka brister de har uppfattat att användarna upplever

• Mål 3: Klarlägga vilka brister som framträder vid en undersökning av
den befintliga webbplatsen

• Mål 4: Kartlägga hur målgruppen ser ut

• Mål 5: Klarlägga vad användarna själva anser skulle öka användbarhet
och tillgänglighet på en intern webbplats

• Mål 6: Klarlägga syften för nya webbplatsen

• Mål 7: Ta fram krav för nya webbplatsen

• Mål 8: Ta fram lösningsförslag med hög användbarhet och tillgänglighet
utifrån målgrupp

• Mål 9: Ta hänsyn till etiska aspekter då uppgifter om personer och före-
taget hanteras

1.4 Avgränsning

Av de fyra aktiviteter som beskrivs under 2.1 kommer fokus i det här projektet
ligga på att  Utvärdera, Fastställa krav och  Utforma alternativ. Slutprodukten
kommer inte att skapas.

1.5 Tidsplan

Bilaga A visar en tidsplan med de aktiviteter som ska genomföras i projektet.
Där ser man att projektskrivning kommer pågå parallellt med själva projektet
och att en aktivitet kan pågå under en vecka. Det kan till exempel handlar om
att först skapa en enkät, sedan skicka ut och ta emot svar och att sedan samman-
ställa resultatet. Projektet avslutas när rapporten lämnas in senast 10 juni.
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2 Teori
2.1 Interaktionsdesign och dess aktiviteter

Många produkter idag kräver att användare interagerar med dem och de har då
utformats med fokus på användaren. Redan vid design av en produkt ska det
vara självklart att utgå från att den ska vara till för ”att hjälpa människor att
kommunicera och interagera i sin vardag och i sitt yrkesliv”. [1] I interaktions-
design delas processen då en ny produkt skapas in i fyra aktiviteter. För att kun-
na Fastställa krav är det nödvändigt att veta vilka användarna är och vilket syf-
te produkten ska ha. Dessa behov är basen för produktens krav och måste vara
konkreta och tydliga då de ligger till grund för fortsatt design och utveckling.
Att Utforma alternativ innebär att man är kreativ och söker efter olika perspek-
tiv och lösningar. Prototyper skapas för att användaren bättre ska förstå vad den
vill ha. En prototyp kan vara allt från en skiss på papper till en mer komplex
programvara.  Utvärdering är processen då man bestämmer användbarhet och
acceptans för en slutprodukt. Illustration 1 visar de fyra aktiviteterna Fastställa
krav, Utforma alternativ, Skapa prototyper samt Utvärdera. Här ser man att pro-
cessen startar med att fastställa krav men att det sedan kan växla mellan vissa
aktiviteter innan man utvärderar och har kommit fram till slutprodukt. [2] [3] 

2.2 Tillgänglighet och användbarhet 

Tillgänglighet  refererar till i vilken utsträckning en produkt är tillgänglig för så
många människor som möjligt och detta gäller även för webben. En del i detta
är att innehåll ska vara tillgängligt för olika storlekar på enheter som mobil och
dator. För att uppnå detta används med fördel responsiv design vilket innebär att
innehållet anpassar sig för att se bra ut på olika skärmstorlekar. Det kan innebä-
ra att innehåll flyttas, att storlek ändras på text och bilder eller att innehåll döljs
vid mindre skärmar. [4]

3
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Ett starkt fokus när det gäller tillgänglighet är att anpassa för människor med
funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning kan handla om det mer påtag-
liga som nedsatt syn eller nedsatt hörsel men det kan också vara mindre påtagli-
ga nedsättningar som färgblindhet eller dyslexi.  [1] Det kan också handla om
svårigheter med kognition som vid ADHD och autism. Det innebär bland annat
att man har svårt att tolka, hantera och sortera information. Universitetet i Cam-
bridge har sammanställt material om inkluderande design. Här står bland annat
att en webbplats kan göras mer tillgänglig för den som har kognitiva svårigheter
genom en enkel  och  välstrukturerad design,  återhållsamhet  med animationer
och starka färger och att inte ha för mycket innehåll på samma sida.  [5].  Post
och Telestyrelsen, PTS och World Wide Web Consortium, W3C  har gett ut rikt-
linjer och guider för arbete med webbplatser i offentlig sektor. Riktlinjerna pas-
sar för alla människor och ger en mångfald som präglar användarnas behov, för-
mågor och egenskaper med en utformning som är designad för alla. [6] [7]

Användbarhet kan förklaras som en kombination av att något är användarvän-
ligt och att det är någon nytta med det. Användarvänlig kan handla om mer ut-
seendemässiga tilltalande egenskaper för typografi, navigation och hastighet. I
samband med det kan nämnas användarupplevelsen som mer handlar om käns-
lor  och  upplevelse  som tillfredsställelse,  spänning,  underhållning,  utmaning,
känsla av social samvaro, kreativitet, kognitivt stimulering och belöning. Upp-
levelser kan också vara negativa som om webbplatsen är tråkig, frustrerande, ir-
riterande, barnslig eller nedlåtande. Det finns de som anser att vi borde fokusera
mer på användarupplevelse än användbarhet för att lyckas med en produkt. [1]

Sundström anser att ett besök på en webbplats sker i fyra steg. Det första som
en besökare möts av är webbplatsens utseendet. Användaren måste tycka om ut-
seendet och stilen för att vilja fortsätta att utforska webbplatsen närmare. Nästa
steg är språket som är avgörande för om användaren överhuvudtaget ska förstå
vad som finns och hur det ska användas. Därefter handlar det om ordning och
struktur  då det måste vara möjligt för användare att kunna navigera och hitta
det den söker. Slutligen kan interaktion behöva ske då det ska vara möjligt att
samspela med webbplatsen till exempel genom att köpa något, skicka e-post,
chatta eller skriva i forum. Varje steg måste vara möjligt att ta och det får inte
finnas något i utformningen som hindrar detta. Tillgänglighet för alla är nöd-
vändigt för att man överhuvudtaget ska komma någonstans. [8]

2.3 Användbarhetsmål

För att bedöma om en produkt är användbar är ett sätt att granska hur väl den
uppfyller användbarhetsmål. Preece benämner sex användbarhetsmål som verk-
ningsgrad, effektivitet, säkerhet, praktiskt nytta, intuitiv och inpräntad vilka be-
skrivs här. [1]

2.3.1 Verkningsgrad

Verkningsgrad är ett mer generellt mål som handlar om hur bra en produkt är att
göra det den förväntas göra. Produktens utformning kan bidra till att lära använ-
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daren att utföra sitt arbete effektivt, att den får tillgång till den information den
behöver eller att den faktiskt kan gör det den är tänkt att göra. [1]

2.3.2 Effektivitet

Effektivitet avser sättet en produkt stödjer användarna när de utför sina uppgif-
ter. Det kan till exempel handla om att uppgifter man skrivit in vid ett tillfälle
finns kvar och effektiviserar processen vid nästa tillfälle. Detta bidrar till att an-
vändaren när den väl lärt sig att använda en produkt för en specifik uppgift  kan
uppnå en högre produktivitetsnivå vid nästa tillfälle. [1]

2.3.3 Säkerhet

Säkerhet handlar om att skydda användaren från oönskade eller farliga omstän-
digheter. Det kan innebära att användaren får hjälp att undvika faror som att ut-
föra oönskade handlingar. Det kan också innebära att användaren får hjälp att
hantera rädslor som kan finnas för att begå misstag. Här går det att underlätta
för användaren genom hur kommandon placeras, att det finns möjlighet att ång-
ra saker man gjort och eller att en extra varningsruta visar sig innan borttagning.
Misstag som användaren skulle kunna göra försöker man förutse och förhindra
och det ska finnas åtgärder för att ångra sådant trots allt kan gå fel. [1]

En annan aspekt på säkerhet är vilken anslutning som används. För att få säker
anslutning ska protokollet HTTPS användas och detta är extra viktigt vid kort-
betalningar eller när personuppgifter behandlas som vid inloggningar. Används
protokollet HTTPS krypteras förbindelsen på ett säkert sätt och kan inte avlyss-
nas av tredje part. [9]

2.3.4 Praktisk nytta

Praktisk nytta handlar om i vilken grad produkten ger rätt typ av funktionalitet
så att användaren kan göra det den vill eller behöver göra. Produktens funktio-
ner ska vara i en relevant omfattning till det som användaren ska utföra. [1]

2.3.5 Intuitiv

Hur intuitiv en produkt är handlar om hur lätt systemet är att lära sig att använ-
da. En användare vill snabb komma igång med att klara av att utföra sina upp-
gifter utan en alltför stor ansträngning. [1] För en webbplats handlar det mycket
om hur struktur och navigering fungerar. Navigationens uppgift är att så enkelt
och snabbt som möjligt leda användaren fram till det den söker och hjälpa till
att förstå hur webbplatsen är uppbyggd. Navigeringsalternativ behöver sorteras
och samlas ihop i kategorier. En webbplats har för det mesta inte bara en meny
utan det finns flera olika sätt att  navigera på som med undermenyer, länkar i
text och sökfält. [10]
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2.3.6 Inpräntad

Inpräntad handlar om hur väl man kommer ihåg hur produkten används och
fungerar när man väl lärt sig en gång. Det här är extra viktigt för det som görs
mer sällan. När en funktion ska användas som det var en tid sedan den använ-
des ska det ändå gå snabbt och intuitivt att komma ihåg hur den fungerar. An-
vändaren kan här bli hjälpt av meningsfulla ikoner, symboler och menyalterna-
tiv som presenteras i en viss struktur för den ordning de ska användas i. Gräns-
snittet ska hjälpa användaren att minnas speciellt det den utför sällan. [1]

2.4 Användarcentrerat arbetssätt

I interaktionsdesign är ett användarcentrerat arbetssätt en stor och viktig del. 
Det innebär att användaren kartläggs och att den engageras i utvecklingen av en
ny webbplats. Detta är grunden för att kunna skapa en användbar webbplats 
med funktioner som blir använda. [11]

Något av det första som görs är en kartläggning av målgrupp. Då identifieras, 
analyseras och beskrivs målgruppen vilket kan göras utifrån dess beteende, 
kompetenser och yrkesroll. [11] Att förstå användarens situation, förmågor och 
preferenser är avgörande i ett användarcentrerat arbetssätt. [12]

För att skapa en användbar webbplats är det nödvändigt att engagera användar-
na i utvecklingsprocessen. Det handlar om att ta reda på vad som skulle få dem 
att besöka webbplatsen men också kontrollera att den webbplats som byggs är 
på väg åt rätt håll. [12]
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3 Metod
De metoder som kommer att användas har som huvudsyfte att klarlägga hur en 
webbplats kan vara användbar och tillgänglig utifrån en tänkt målgrupp. Ett an-
vändarcentrerat arbetssätt kommer att användas då målgrupp kartläggs och an-
vändare själva får bidra med synpunkter. Intervju kommer ske med företaget 
vid ett par tillfällen men också sporadisk under arbetets gång för att komplettera
bilden som framkommer. Genom de undersökningar som kommer göras ska det
bli möjligt att förstå webbplatsens syfte och ta fram specifika krav. Lösningsför-
slag kommer tas fram för en ny webbplats  utifrån de resultat som framkommit. 
Här nedan följer de konkreta och verifierbara målen med metoder för var och en
av dem. När alla metoder är avklarade kommer en analys ske utifrån varje upp-
satt mål av hur väl det anses uppnått. 

3.1 Användares upplevelse av befintlig webbplats

Mål 1: Klarlägga  vilka brister användarna upplever med den befintliga webb-
platsen

En enkät ska skapas och skickas ut till cirka 50 användare för att samla in syn-
punkter om vilka brister de ser med den befintliga webbplatsen. Googles verk-
tyg för att skapa formulär kommer användas. [13] För att få ett underlag till hur
frågor ska formuleras kommer en kortare genomgång göras av den befintliga
webbplatsen. De flesta frågor ska formuleras som alternativ att välja på men
några frågor ska vara mer öppna där man uppmanas att skriva fritt. Frågor med
alternativ  kan anses  vara enklare  att  svara  på men ny värdefull  information
skulle kunna komma fram i mer öppna frågor och då bedöms en kombination
av dessa kunna bli mest framgångsrikt. Påminnelser ska skickas ut till de som
inte svarat för att få ett så stort underlag som möjligt. I och med den noggranna
utformningen av enkäten och att så stort underlag som möjligt eftersträvas antas
det kunna ge ett klarläggande vilka brister användare upplever. 

3.2 Företagets upplevelse av befintliga webbplatsen

Mål 2: Klarlägga  vilka brister företaget ser med den befintliga webbplatsen
och vilka brister de har uppfattat att användarna upplever

Information ska samlas in från företaget genom intervju om vad de anser om
den befintliga webbplatsen och vilka synpunkter de uppfattat finns hos använ-
dare. Företaget arbetar nära användarna och antas därmed ha viktig information
att bida med.
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3.3 Egen undersökning av webbplats

Mål 3: Klarlägga  vilka brister som framträder vid en undersökning av den be-
fintliga webbplatsen

Den befintliga webbplatsen kommer undersökas främst utifrån riktlinjer på an-
vändbarhet och tillgänglighet med verktyg från PTS [14] W3C [15], rekommen-
dationer från universitet i Cambridge [5] samt litteratur av Jennifer Preece  [1]
och Tommy Sundström  [16]. Då PTS, W3C och universitet i Cambridge har
riktlinjer  och rekommendationer  om tillgänglighet,  Sundström behandlar  an-
vändbarhet och Preece interaktionsdesign antas detta tillsammans kunna ge ett
klarläggande på bred bas där användbarhet och tillgänglighet är i fokus.

3.4 Kartläggning av målgrupp

Mål 4: Kartlägga  hur målgruppen ser ut

En målgruppsanalys kommer göras utifrån hur målgruppen beskrivs på den be-
fintliga webbplatsen. I enkät kommer frågor ställas om användare som ålder
och datorvanor. I intervjuer kommer frågor ställas om övriga behov. Analysen
ska leda fram till en målgruppsbeskrivning. Då uppgifter ska samlas in på flera
sätt antas det kunna ge en relevant bild av målgruppen. 

3.5 Användares förslag

Mål 5: Klarlägga vad användarna själva anser skulle öka användbarhet och
tillgänglighet på en intern webbplats

I enkäten som beskrivits under kapitel 3.1 ställs även frågor för att få förslag på
förbättringar. Utformning av enkät och tillvägagångssätt kommer vara samma
som det som beskrivits där. I och med noggrann utformning av enkät och att så
stort underlag som möjligt eftersträvas antas det kunna ge ett klarläggande i vad
användare själva anser.

3.6 Syfte för webbplats

Mål 6: Klarlägga syfte för nya webbplatsen

En lokalisering av syfte kommer göras från den bakgrundsinformation som fö-
retaget gett och i en granskning av den befintliga webbplatsen ur detta perspek-
tiv. Ett syfte kommer formuleras utifrån detta och en avstämning kommer göras
med företaget. Då syfte lokaliseras på flera sätt antas det kunna leda fram till ett
genomtänkt och hållbart syfte.

3.7 Krav för webbplats

Mål 7: Ta fram krav för den nya webbplatsen
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Utifrån  den  framtagna  målgruppsbeskrivningen  och  syftet  för  webbplatsen
kommer specifika krav tas  fram för den nya webbplatsen.  Då målgruppsbe-
skrivningen ska eftersträva att ge en relevant bild av målgrupp och då syfte ska
förvänta bli genomtänkt och hållbart anses dessa tillsammans kunna utgöra ett
stabilt underlag för att ta fram specifika krav.

3.8 Lösningsförslag

Mål 8: Ta fram lösningsförslag med hög användbarhet och tillgänglighet uti-
från målgrupp

Utifrån samlade resultat kommer lösningsförslag tas fram. Dessa kommer pre-
senteras på det sätt som anses lämpligast då resultat framkommit. Det kan inne-
bära beskrivningar, specifikationer, sitemap, flödesschema och skisser. En flexi-
bilitet finns därmed för exakt i vilken form lösningsförslag kommer presenteras
och det antas då kunna visa på relevanta lösningar anpassade efter behov som
blivit synliga. Detta ska ske i samråd med företaget och anpassas efter synpunk-
ter som kan framkomma då dessa presenteras.

3.9 Etiska aspekter

Mål 9: Ta hänsyn till etiska aspekter då uppgifter om personer och företaget
hanteras

En medvetenhet ska finnas om att det i de metoder som ska användas och i den
information som ska hanteras kan finnas känsliga uppgifter. Detta ska hanteras
konstruktivt och respektfullt. Människor och företag ska beskrivs på ett positivt
sätt och som en tillgång.  Enkäten kommer vara anonym och målgruppen ska
beskrivas neutralt men ändå belysande. Att på detta sätt ha en medvetenhet an-
tas kunna leda till att företag och personer blir beskrivna med hänsyn till etiska
aspekter

3.10 Verktyg

De verktyg som kommer användas för att skapa enkät, testa användbarhet och
tillgänglighet,  samt  ritverktyg  är  Google  ”Formulär”  [13],  PTS ”Testa  din
webbplats” [17],  WebAIM ”Color Contrast Checker” [18],  Microsoft Support
"Kapitel:1:Introduktion till skärmläsare” [19], Inclusive Design Toolkit  ”Thin-
king” [5], W3C ”Web Content Accessibility Guidelines” [7], utvecklingsverktyg
i Google Chrome samt PortableApps ”Dia Portable” [20].
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4 Konstruktion
Den befintliga webbplatsen utvärderas, en målgruppsbeskrivning skapas, syfte
klarläggs, kravspecifikation skapas och alternativ utformas som lösningsförslag.

4.1 Utvärdera

En egen utvärdering sker av den befintliga webbplatsen, användare gör en ut-
värdering och föreslår förbättringar i enkät och företaget beskriver i intervju det
de uppfattat. Resultaten av utvärdering presenteras under 5 Resultat.

4.1.1 Egen utvärdering av befintlig webbplats

För att få ett första intryck  av webbplatsen inför att enkäten ska skapas görs en
genomgång av webbplatsen enligt de fyra stegen utseende, språk, struktur och
interaktion. För utseendet noteras de tankar och känslor som uppstår av det som
är synligt, för språk noteras hur det upplevs att läsa det som står och vilken in-
formation man får, för struktur noteras hur det upplevs att navigera och hitta på
webbplatsen och för interaktion noteras hur användarupplevelsens skulle bli om
man skulle delta i forum eller skicka meddelande.

En systematisk utvärdering görs med användbarhetsmålen verkningsgrad, effek-
tivitet, säkerhet, nytta, intuitiv och inpräntad som utgångspunkt. Känslor som
uppstår som har med användarupplevelsemål att göra noteras. 

Webbplatsens tillgänglighet granskas med flera verktyg och metoder. 19 frågor
från PTS [17] besvaras om hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig regi.
Genomgång av webbplatsen görs med riktlinjer från W3C [15] och brister note-
ras. Med hjälp av rekommendationer från Cambridge universitet  [5] granskas
webbplatsen utifrån inkluderande design med aspekter som om det är  en enkel
och välstrukturerad design, om designen är återhållsam med animationer och starka
färger samt att den inte har för mycket innehåll på samma sida. Responsivitet granskas
genom att webbläsarfönstret dras ihop, med simulering och i faktiska enheter och de
analyser som görs noteras. 

4.1.2 Användares utvärdering och synpunkter i enkät

En enkät görs i Googles verktyg för att skapa formulär [13]. Frågor skrivs där
de första handlar om att ringa in målgruppen, därefter om hur man upplever den
befintliga webbplatsen och sedan om att ge förslag för den nya webbplatsen.
Den som svarar att den aldrig besökt webbplatsen på fråga 6 ska gå direkt till
fråga 10. Den som någon gång besökt webbplatsen svarar inte på fråga 10. Frå-
gorna 5-15 som handlar om befintliga och nya webbplatsen finns som Bilaga B.
I den verkliga enkäten finns inga numreringar. Alla frågor finns även i bilaga H
med resultat men där syns inte alltid svarsalternativ. Enkäten skickas ut till cirka
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50 användare via företagets chattverktyg. Svar från enkäterna kommer in löpan-
de under ett par veckor och påminnelser skickas ut.

4.1.3 Företagets utvärdering och synpunkter i intervju

I intervju beskriver företaget sina synpunkter och det de uppfattat hos använda-
re om den befintliga webbplatsen. Samtal för att klarlägga olika delar sker lö-
pande under projektets gång.

4.2 Målgrupp

Målgrupp kartläggs utifrån information på den befintliga webbplatsen, från en-
kät och intervju. Resultat från detta presenteras under 5 Resultat. Från webb-
platsen samlas viss information in om vilka man vänder sig till, i enkätens förs-
ta frågor undersöks mer fakta som ålder och datorvanor och i intervju med före-
taget samlas kompletterande uppgifter in. Kartläggningen leder fram till en mål-
gruppsbeskrivning. 

4.2.1 Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är alla de som befinner sig på företaget vilket inkluderar några som
är anställda men där de flesta arbetstränar. Anledning till arbetsträning kan vari-
era. Det kan handla om utbrändhet vid tidigare anställning eller att något annat
hinder finns som gjort att det varit svårt att anpassa sig på den ordinarie arbets-
marknaden. De flesta är på företaget mellan några veckor och sex månader. Ål-
dersfördelningen  är  jämn  bland  åldersgrupper  i  arbetsför  ålder.  Användarna
finns i någon av städerna där företaget har sin verksamhet.

Intressen  som  finns  i  målgruppen  kan  vara  media,  teknik,  programmering,
webbdesign, fotografering, ljudteknik eller att man är konstnärligt lagd på annat
sätt. När det gäller datorvanor och kunskaper i målgruppen har en del goda da-
torkunskaper och är digitalt kunniga men alla är inte det. Datorn eller mobil an-
vänds till att  söka specifik information eller titta runt i största allmänhet och
fördjupar sig i det man hittar, använda sociala medier, lyssna på musik, se på
film, skicka meddelanden eller spela spel. Den enhet som helst används vara
dator eller mobil i lika hög utsträckning.  

4.3 Syfte

Webbplatsens syfte tas fram utifrån intervju med företaget och från resultat som
framkommit  vid undersökning av  befintliga webbplatsen.  Detta  formuleras  i
fyra punkter.

• Genom webbplatsen ska det gå att nå ut med information. Det kan hand-
la om aktuella och kommande händelser, nyheter, projekt, rutiner och
regler, utbildningstips och protokoll. Specifik information för den som
kommer ny till företaget ska finnas.
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• Via webbplatsen ska det gå att kommunicera med andra på företaget ge-
nom länkar till chatt, mejl och sociala medier.

• Gemenskap mellan de som befinner sig på företaget ska främjas med
hjälp av webbplatsen

• Webbplatsen ska bidra till att skapa en känsla av helhet mellan de olika
städerna och information ska kunna spridas mellan dessa.

4.4 Fastställa krav

En kravspecifikation görs utifrån målgruppsbeskrivning och syfte för webbplat-
sen. Bilaga C visar den skapade kravspecifikationen. Här kan man se att kraven
delats in i de fyra områdena Användarrättigheter, Struktur och navigering, In-
nehåll  och  Interaktion och kommunikation.  Under respektive område ser man
de krav som är specificerade. 

4.5 Utforma alternativ

Utifrån de fastställda kraven presenteras alternativ som lösningsförslag i form
av sitemap, flödesschema, förslag på innehåll för sidor samt wireframes. I flera
lösningar finns tre städer men detta är exempel och antalet kan vara ett annat.
Lösningsförslag presenteras för företaget och några justeringar görs som främst
handlar om någon del som inte är aktuell längre, hur inloggning ska ske och vad
man ska ha tillgång till. 

4.5.1 Sitemap

En sitemap skapas som beskriver strukturen för webbplatsen som kan ses i il-
lustration 2 och bilaga D. I den syns överst alternativ för städer. De sidor som
har annan version beroende av vilken stad som är vald är markerade med kursiv
text och extra inramning. Huvudmeny syns på illustrationen i grått och den se-
kundära navigeringen syns i blått.
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4.5.2 Flödesschema

Ett flödesschema skapas för inloggning och för vilken version av innehåll som
ska visas. Den stad man tillhör ska vara förvald men det ska gå att byta. Illustra-
tion 3 och bilaga E visar det skapade flödesschemat där man loggar in på start-
sidan och sedan hamnar på version av webbplats enligt den stad som är vald.

4.5.3 Förslag på innehåll för sidor

Förslag på innehåll för respektive sida skrivs utifrån det innehåll som finns på
befintliga webbplatsen, förslag som framkommit i enkäten och i intervju. Bilaga
F visar det framtagna förslaget och här kan man se hur innehåll kan sorteras in
under respektive sida som föreslagits i sitemap. Här framgår till exempel att de
senaste händelserna från kategorierna ”Aktuellt” och ”Nyheter” visas på startsi-
dan,  att  ”Min  profil”  innehåller  en  presentation  som sedan  är  synlig  under
”Medarbetare” samt att viktig information för den som är ny är samlat under
”Ny på Skäggbyrån”.

4.5.4 Wireframes

Wireframes skapas som visar hur en sida kan struktureras vilket framgår av il-
lustration 4 och bilaga G. Här ser man vad som kan ingå i sidhuvud, sidfot och
menyer. En sökfunktion finns till exempel placerad i sidhuvudet. Det innehåll
som ska visas i det största fältet mitt på sidan kan vara det som föreslagits i
4.5.3.
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5 Resultat
Här är de resultat som framkommit genom egen utvärdering utifrån användbar-
hetsmål och riktlinjer för tillgänglighet, utvärdering och synpunkter från använ-
dare och företag.

5.1 Egen utvärdering av befintlig webbplats

Resultat presenteras här från den egna utvärderingen av den befintliga webb-
platsen som gjordes som första intryck och en systematisk utvärdering. Detta är
sammanställt under användbarhetsmål där även kartläggning av målgrupp finns
med. Den användarupplevelse som en användare skulle kunna få vävs in i tex-
ten. 

5.1.1 Verkningsgrad

För att nå webbplatsen måste användaren logga in vilket sker via WordPress ad-
ministrationsgränssnitt vilket ger en sämre användarupplevelse än om det skulle
ske på webbplatsen.  Webbplatsen uppdateras regelbundet även om det händer
att budskap ligga kvar som inte stämmer. Budskap bidrar ofta till att en känsla
av delaktighet uppstår eller att inspiration fås. De tre senaste händelserna finns
tillgängliga i ett bildspel som rullar på en stor del av skärmen. Det kan handla
om aktivitet som varit, protokoll eller annan information. Över bildspelet finns
ett sidhuvud som består av WordPress sidhuvud och ett eget sidhuvud vilket
framgår av illustration 5.

Under detta följer  bilder i  olika former
vilka alla är länkar till andra sidor. Illust-
ration 6 visar detta. Här syns tre cirklar
vars innehåll alltid är samma medan rek-
tanglarna som kommer under har lika in-
nehåll som de i bildspelet. Under dessa
finns fler rektanglar från tidigare inlägg
som sorteras med det senaste överst. 
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Förutom de bilder som finns är webbplatsen ljus och sparsam med färger. Illust-
ration 7 visar sidfoten som har mestadels grå bakgrund och innehåller uppgifter
om kontakt och inloggning samt en film. Här finns också ikoner med länkar till
olika medier vilka kan ses längst ner i vänstra hörnet. En grön knapp finns för
att skicka meddelande längst ner i högra hörnet. Innehållet i sidfoten är placerat
på ett relativt ostrukturerat sätt. 

Undersidor skiljer sig från startsidan då de har sidebar på vänster sida. Sideba-
ren innehåller länkar för olika medier, en meny som hör till det egna kontot
samt en kalender med kommande händelser.

5.1.2 Effektivitet

Uppgifter kan sparas i inloggningsformuläret vilket ökar  effektiviteten vid in-
loggning. De senaste händelserna nås enkelt då de ligger i bildspelet men ska
något annat göras tar det längre tid. Någon meny är inte synlig från start utan
behöver fällas ut från en så kallad ”hamburgermeny” i sidhuvudets övre högra
hörn vilken syns i illustration 1. När menyn fälls ut blir en vertikal lista på så
många som 39 alternativ synlig vilket göra att det inte är så effektiv att hitta det
man vill. Något alternativ döljs av den gröna knappen för meddelande.  Sök-
funktion finns även om man inte ser den direkt då den ligger i högra hörnet i
WordPress sidhuvud vilket syns i illustration 1. 

5.1.3 Säkerhet

Inloggning sker inte mot säker anslutning med HTTPS per automatik. I Google
Chromes addressfält kan budskap fås fram om att anslutningen inte är säker.
Om användaren får syn på budskapet kan det skapa osäkerhet och rädsla. Säker
anslutning finns dock tillgängligt då det går att ändra detta manuellt i adressfäl-
tet. Illustration 8 visar adressfältet och dess budskap. 
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Funktionaliteten inom webbplatsen är begränsad då det är en webbplats som är
tänkt att användas internt på företaget. Inga uppenbara fel eller misstag skulle
kunna begås av användaren. Ett formulär som används för att registrera infor-
mation om anhöriga är verktyg från Google och här ges felmeddelanden med
tydlig återkoppling om man skriver fel. 

5.1.4 Praktisk nytta

Webbplatsen ger mycket information som kan vara användbar och till praktisk
nytta. Det finns information om företaget och hur det är att arbeta där. Inlägg
görs om vad som är på gång och man har tillgång till  protokoll från möten.
Ibland är information svår att hitta och det upplevs som om man plötsligt stöter
på sådant som var intressanta att läsa. En pdf med viktig information för den
som är ny finns att ladda ner vilken hittas bland övriga menyalternativ. Olika ut-
bildningstips ges om verktyg och programvaror som används med guider och
länkar till filmer för dessa. Ett utbildningspaket man kallar Campus Skäggbyrån
lyfts fram.

När det gäller att  interagera och kommunicera kan man göra det på flera sätt
men det kan vara lite svårt att förstå vad man ska använda och hur det fungerar.
Det finns nio olika forum men de flesta av dessa har bara ett inlägg och används
inte. Här erbjuds ett gränssnitt som för en vanlig användare kan vara svårt att
förstå med verktyg som man inte behöver. Ett exempel på detta är ett verktygs-
fält som illustration 9 visar där funktioner som en användare kan ha svårt att
förstå är synliga. 

Illustration 9: Verktygsfält i forum

Det går att skicka ett meddelande genom att använda den gröna knappen som
följer alla sidor. Gör man det kan man mötas av budskap om att ”vi är offline
nu” vilket kan upplevas mindre inbjudande.  Det finns guider för chatt och web-
mail men dessa funktioner går inte att nå automatiskt från webbplatsen. 
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Illustration 8: Budskap om att webbplatsen inte är säker
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Via ikonerna för social medier är det möjligt att nå andra plattformar för att in-
teragera och kommunicera. En uppsättning med sju ikoner finns ofta represen-
terade tre gånger på samma sida. Denna uppsättning ikoner kan ses både i illust-
ration 5 och illustration 7. Vid tryck på en av dem visar sig en lång sida med
text från källkod som en vanliga användare inte kan förstå. Illustration 10 visar
början av sidan med källkod som är svår att förstå.  

Den språkliga information man möts av på startsidan är relativt kortfattad och
enkel att förstå. Det är mest rubriker och sammanfattningar i samband med bil-
der. Webbplatsens alla texter är på svenska men enskilda ord och någon mening
på engelska blandas in. En del undersidor innehåller inte så mycket mer text än
det som framgår på startsidan medan andra är mer omfattande som där man häl-
sas välkommen, där företaget och dess arbetssätt beskrivs och protokoll från
möten finns att ta del av. Rubriken ”logga in”  finns på flera ställen även om
man är inloggad vilket kan förvirra. 

5.1.5 Intuitiv

Som tidigare beskrivits har webbplatsen en hel del användbart innehåll som kan
vara till praktisk nytta. Webbplatsen anses dock inte vara så speciellt intuitiv då
det kan vara svårt att hitta för en ovan användare. Det tar ett tag att utforska
webbplatsen för att förstå struktur och navigering. Huvudmenyn är svår att se
då den är en ”hamburgermeny”. När denna fälls ut blir innehållet svårt att över-
blicka då det är så många alternativ. Loggan i sidhuvudet försvinner ut från si-
dan när menyn fälls ut. Går man från menyn in på en undersida fälls menyn
ihop igen och man kan tappa orienteringen om var man är. Öppnar man den
igen är sidan man befinner sig på markerad. 

Sökfunktion finns i WordPress sidhu-
vud. Ett par undersidor existerar inte
och  flera  länkar  kan  inte  nås.  Åter-
koppling  på  detta  ges  om  att  sidan
inte hittas så som illustration 11 visar
och sökfunktion blir då även synlig.
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Illustration  11:  Sidan existerar  inte  och
sökfunktion blir synlig

Illustration 10: Källkod som blir synlig för användare
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5.1.6 Inpräntad

En användare som återkommer till webbplatsen har troligen inpräntat  hur den
ska använda det den brukar använda och dessa är troligen endast några få funk-
tioner som att läsa inlägg och protokoll. Det troliga är att man använder ”läs-
mer-länk” i bildspelet för att ta del av de senaste händelserna. När man ska ut-
forska mer kan det ta längre tid och för en mer ovan användare kan det krävas
viss tids letande för att hitta det man söker speciellt om man letar i menyn. 

5.1.7 Kartläggning av målgrupp

På webbplatsen framgår att man vänder sig till de som är intresserade av media,
teknik, programmering, webbdesign, fotografering och ljudteknik eller har en
konstnärlig läggning på annat sätt. Personer kan vara anställda på företaget men
i de flesta fall är de där för att arbetsträna och gradvis vänja sig vid arbetslivet. 

5.2 Tester av tillgänglighet

Resultat från tester som gjorts av tillgänglighet utifrån riktlinjer för webb från
PTS [17], W3C [15], universitet i Cambridge [5] samt från tester av den respon-
siva  tillgängligheten  presenteras  här.  För  att  testa  specifika  delar  används
skärmläsare  [19], verktyg för att testa kontrastfärger  [18], utvecklingsverktyg
och guider som framgår under 3.10. 

5.2.1 PTS

Test utifrån webbriktlinjer ger ett resultat på 62 procent. Illustration 12 visar en
tabell över resultatet med kolumner för vad som måste förbättras, vad som bör
förbättras och det som är godkänt. Här ser man bland annat att struktur och na-
vigering och utformning måste förbättras.
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Illustration 12: Resultat från test utifrån webbriktlinjer
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5.2.2 W3C

Alternativa texter finns för några bilder men saknas för de flesta.

Navigering fungerar till viss del utan att använda mus men menyn kan vara svår
att nå på det sättet.

Några valideringsfel och varningar finns som för metadata, värde för länkar,
dubbla id och hur ”style-element” används. Illustration 13 visar exempel på va-
lideringsfel.

Skärmläsare fungerar för allt innehåll utom för en pdf.

Filmer är inte textade och de kan vara på engelska.

Texter är skrivna med god och välkomnande ton i ett för det mesta begripligt
språk. Dock kan några formuleringar vara omständligt skrivna och viss jargong
kan användas. En del undersidor innehåller mycket text och information och en
del kan finnas på sidor där det inte är helt relevant. Språket används inte alltid
helt konsekvent då olika ord används för samma sak som ”agenda”, ”kalender”,
”calender”. Enstaka engelska ord är inte översatta och blandas in i övrigt inne-
håll. Rubriker kan vara svårlästa då de har fet och kompakt typsnitt.

5.2.3 Universitet i Cambridge 

Brister har tidigare beskrivits runt struktur och navigering vilket kan bli extra
känsliga för den som har svårigheter med kognition. Då menyalternativen är så
många blir det svårt att sortera ut och välja vad som är viktigt. Frustration och
brist i uthållighet kan uppstår. 

Bildspelet som rullar över startsidan tar mycket uppmärksamhet och verkar dis-
traherande. En del filmer och animeringar finns och dessa måste man aktivt
starta vilket är en fördel men det kan däremot vara försvårande då de inte alltid
fyller ett syfte med den placering de har.
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Illustration 13: Exempel på valideringsfel
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Vissa sidor har mycket text på samma sida. Rubrikindelningar finns som hjälper
till att sortera och strukturera men ibland är språket omständligt och upprep-
ningar förekommer.

5.2.4 Responsiv design

Till viss del upplevs webbplatsen mer anpassad för mindre skärm än för större.
Mycket  fungerar  som man  kan  förvänta  sig  när  man  studerar  den  i  mobil.
”Hamburgermeny” finns och sektioner hamnar under varandra, text är tillräck-
ligt stor för att läsa utan att zooma och bilder anpassas till lämplig storlek. 

Några brister kan dock upptäckas som
att ikonerna till  social medier blir lite
för små då de är klickbara. Den gröna
knappen för att skicka meddelande döl-
jer  en  pil  med  funktion  att  komma
överst på sidan och texten på den har
ändrats till engelska. Filmen som finns
i sidfoten upptar en stor del av ytan. Il-
lustration 14 visar delar av sidfoten där
man ser knappen, ikonerna och filmen.

De flesta sidor blir väldigt långa i mobil
vilket  flera  delar  bidrar  till.  Då  menyn
fälls ut blir den väldigt lång och det blir
nödvändigt  att  scrolla  ner  för att  se alla
menyalternativ.  Den  sektion  som  finns
som sidebar på stor skärm kan upplevas få
mycket utrymme på mindre skärm då alla
navigeringsalternativ är synliga från start.
Alternativen blir dessutom för små för att
klicka på. Illustration 15 visar hur det som
är sidebar på stor skärm kan se ut i mobil. 

Huvudinnehållet ligger på en viss maxbredd men sidhuvud och sidfot gör inte
det vilket innebär att visst innehåll kommer långt ut på sidorna vid extra bred
skärm.
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Illustration 14: Delar av sidfoten på mobil

Illustration 15: ”Sidebar” i mobil
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5.3 Användares utvärdering och synpunkter i enkät

Resultat  från  enkäten  presenteras  här  under  rubrikerna  Målgrupp,  Befintlig
webbplats och Förslag på förbättringar. Det som presenteras är en sammanfatt-
ning av svaren och svar som liknar varandra är hopslagna. I något fall har svar
sorterats in under annan rubrik då det passat bättre där. Resultatet baseras på
svar från 14 personer där någon avvikelse finns på antal beroende på vilka frå-
gor som svarats på. Bilaga H visar alla svar i sin helhet. 

5.3.1 Målgrupp: fråga 1-4

Ålder på de svarande är jämt fördelat i åldersgrupperna. När det gäller vad dator
eller mobil används till så får alla alternativen många val. Det kan vara att söka
specifik information eller titta runt i största allmänhet och fördjupa sig i det
man hittar, använda sociala medier, lyssna på musik, se på film, skicka medde-
landen eller spela spel. När det gäller vilken typ av enhet som används är det re-
lativ jämt mellan mobil och dator. Två stycken av de svarande uppger att de va-
rit på företaget i mer än ett år. Alla andra har varit kortare tid och spridningen i
hur många månader man varit är jämt fördelat i antal.

5.3.2 Befintlig webbplatsen: fråga 5-10

På frågan vad man tycker om webbplatsen så befinner sig de flesta svar på mit-
ten av  skalan. 78 procent uppger att de besöker webbplatsen varje dag eller nå-
gon gång i veckan, två personer har aldrig varit där. 

De flesta uppger att de besöker webbplatsen för att de vill ha koll på vad som
händer  eller för att läsa nyheter och inlägg. Någon säger att man varit nyfiken.
Drygt hälften har besökt sidan för att göra inställningar i sin egna profil och öv-
riga alternativ har färre svar. Det som uppges vara mest användbart med webb-
platsen är information som ges, nyheter, protokoll, information till nya medar-
betare, guider eller att man kan få och skicka meddelande. 

Angående hur det är att hitta på webbplatsen så är de flesta svar mer på mitten
men någon övervikt åt att det fungera bra. Några synpunkter är att webbplatsen
är enkelt utformad men krångligt upplagd. Andra synpunkter som framkommer
är att det finns en del länkar som inte fungerar, att utseendet är godkänt men att
man saknar viss information. Flera saker i menyn kan anses betyda samma sak
som ”aktuellt” och ”nyheter”.

Av de som aldrig besökt webbplatsen har alla uppgett som anledning att den har
verkat rörig och att det är svårt att veta hur information hittas. Webbplatsen
upplevs heller inte som så tilltalande eller den antas inte kunna ge något nytt. 

5.3.3 Förslag på förbättringar: fråga 11-15

Angående hur viktig information skulle kunna presenteras så vill man gärna få
det på den interna webbplatsen och att det ska synas tydligt på startsidan. Nå-
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gon säger att den helst skulle vilja se det som inte är läst först, att det skulle
kunna presenteras som ett nyhetsflöde och att det skulle kunna vara mer grafiskt
tilltalande. En stor andel uppger att de på något sätt vill bli uppmärksammade
när det finns något nytt att läsa och förslag är att det kan ske på mejl eller i
chatt. En blogg nämns också och att viktiga händelser i kalender gärna får synas
i kalender. 

Det som sägs vara viktig information är sådant som har hänt, om problem som
uppstått, kalender, kommande händelser som viktiga möten, förändringar som
sker, regler och rutiner som gäller till exempel utrymningsplan, information till
nya, veta vilka program som används och känna till lösenord som behövs. Flera
nämner att det skulle vara intressanta att få rapportering om projekt som pågår
och vad andra arbetar med i ett projekt.

Förslag som framkommer för att få en bättre intern webbplats handlar mycket
om utseende, grafik, layout, struktur och navigering. Några konkreta idéer är att
viktig information om utbildning och information för nya deltagare ska finnas
på startsidan och inte försvinna in i menyn, menyn ska ligga framme och vara
synlig, det behöver bli lättare att hitta i menyn med färre flikar och tydligare ka-
tegorier, webbplatsen kan vara ganska strikt,  information kan vara mer inne-
hållsrik, regelbundna inlägg från ledningen och den egna profilen kan var mer
lättåtkomlig. Någon föreslår att de skulle vilja veta mer om andra och vad de
gör på arbetsplatsen.

5.4 Företagets utvärdering och synpunkter i intervju

Här beskrivs resultat som framkommer vid intervju om vad företaget har för
tankar om varför den befintliga webbplatsen inte fungerar, hur en ny skulle kun-
na fungera och hur målgruppen ser ut. 

Företaget har gett information och kommunicerat genom den webbplats som
finns men har upplevt att människor inte har läst information som delgivits. An-
ledningar uppges kunna vara tidsbrist, sjukdom eller glömt lösenord. Det funde-
ras nu över vilka lösningar som kan finnas för detta.

Företaget uppfattar själva webbplatsen som rörig och vill att den nya webbplat-
sen ska vara lättöverskådlig. Det finns en önskan att webbplatsen ska vara så
pass attraherande så att människor vill kolla på den varje dag och att den ska
fungera som en kanal för information och kommunikation.

Webbplatsen ska vara för flera städer. En del personer i målgruppen har goda
datorkunskaper och är digital kunniga men andra kan ha konstnärliga talanger
på annat sätt. En stor del från målgruppen är på företaget för att arbetsträna. Ut-
brändhet från tidigare arbete kan ligga bakom eller annan anledning som gjort
det svårt att integreras på arbetsmarknaden. Hur lång tid man finns på företaget
varierar. Det vanliga är sex månader men det kan också vara bara ett par veckor
eller i enskilda fall ett par år.
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6 Analys
En analys görs utifrån aktiviteter, det övergripande syftet, konkreta och verifier-
bara mål och förslag ges på hur det går att arbeta vidare inom området.

6.1 Aktiviteter

När Preece beskriver  de fyra aktiviteterna  Fastställa krav, Utforma alternativ,
Konstruera prototyper samt Utvärdera menar hon att processen ofta börjar med
att fastställa krav och avslutar med att utvärdera. I det här projektet kan sägas
att starten var med att utvärdera då det redan fanns en webbplats och att en ny
skulle kunna skapas med den som utgångspunkt. Att utvärdera den blev en bra
grund för att kunna fastställa krav och utforma alternativ. Utvärdering bör göras
igen när det finns nya prototyper att utvärdera.

6.2 Övergripande syfte

Vid en utgångspunkt från det övergripande syftet går det att konstatera att an-
vändbarhet och tillgänglighet har undersökts grundligt genom olika metoder. 
Användares behov och förutsättningar har kartlagts i målgruppsbeskrivning och
användarna själva har gjorts delaktiga då de har kunnat komma med synpunkter
och förslag. Syfte och specifika krav har tagits fram för den nya webbplatsen. 
Den arbetsprocess som varit överensstämmer väl med det som Preece föresprå-
kar när hon säger att det är nödvändigt att veta vilka användarna är, syftet med 
produkten och att krav ska vara tydliga. [2] 

Alternativ har utformats som lösningsförslag i form av sitemap, flödesschema, 
förslag på innehåll för sidor samt wireframes. Att lösningsförslagen skapades i 
just de formerna var för att dessa kan visa på hur struktur och navigering kan bli
tydlig vilket samstämmigt framkommit som de huvudsakliga bristerna på den 
befintliga webbplatsen. Möjligheten finns nu att utforma en webbplats som er-
bjuder en tydlig struktur och navigering som användare tycker är enkel att an-
vända, vill använda sig av och ser som en naturlig väg för information och 
kommunikation.

Ett användarcentrerat arbetssätt användes då målgrupp kartlades och användare
gjordes delaktiga i att utvärdera den befintliga webbplatsen och komma med
förslag till den nya webbplatsen. Detta arbetssätt anses kunna utgöra en stabil
grund för att en ny webbplats ska bli anpassad just för den tänkta målgruppen.

Etiska aspekter har beaktats på så sätt att företag och personer har lyfts fram på
ett positivt sätt och som en tillgång.

23



Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken
En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån
Cecilia Larsson 2018-06-10

6.3 Konkreta och verifierbara mål

Här följer analys av var och en av de konkreta och verifierbara målen av hur väl
det övergripande syftet uppnås genom dem, några specifika detaljer analyseras 
närmare och val av metod granskas.

Mål 1: Klarlägga  vilka brister användarna upplever med den befintliga webb-
platsen

För att uppnå detta mål har användarna i enkät identifierat brister vars resultat
presenteras  under  5  Resultat  (5.3.2).  Många  användare  tycker  att  de  hittar
snabbt och enkelt men ändå så är det struktur och navigering som det kommer
synpunkter på att det behöver förbättras. Att det är så skulle kunna bero på att
webbplatsen används ganska begränsat och att man har lärt sig att navigera till
det man brukar göra. De som aldrig besökt webbplatsen anger dessutom detta
som skäl. Den tolkning som ändå görs är att det är struktur och navigering som
användarna ser som de största bristerna.

Hur tillförlitlig metoden var med att använda enkäter kan analyseras. Av ca 50
utskickade enkäter inkom svar från 14 personer vilket skulle kunna upplevas
som en låg svarsfrekvens men det är troligen ungefär det deltagande man får
räkna med. I de inkomna svaren fanns ändå många kloka synpunkter som bi-
drog till de samlade resultaten och därmed skulle metoden ändå kunna anses va-
rit framgångsrik. Vissa frågor hade alternativ att kryssa i och i andra skulle egen
formulering göras vilket borde ha upplevts som en bra balans mellan olika sätt
att svara. En annan metod som först övervägdes (även om det inte framgår av
rapporten) var att göra användartester. De skulle i så fall ha gjorts på en proto-
typ av den nya webbplatsen. Detta sätt valdes bort då det inte skulle finnas nå-
gon prototyp tillgänglig och det var oklart om det skulle gå att få människor att
vilja delta. Enkät ansågs vara en enklare metod och företaget stödde den meto-
den så då valdes det sättet.

Mål 2: Klarlägga  vilka brister företaget ser med den befintliga webbplatsen
och vilka brister de har uppfattat att användarna upplever

De brister företaget upplever med den befintliga webbplatsen och hur de upp-
fattat att användaren upplever den har framkommit i intervju och beskrivits un-
der 5 Resultat (5.4). Företaget uppfattar webbplatsen som rörig vilket överens-
stämmer med de problem runt struktur och navigering som framkommit både i
den egna analysen och genom användare.

Företaget upplevde inte att människor besökte webbplatsen och tog till sig in-
formation  genom den så som man önskade. I enkäten har ändå en stor andel 
uppgett att de är där regelbundet. Detta skulle kunna ha att göra med datorvanor
i största allmänhet eller att de som sällan eller inte alls besöker webbplatsen inte
heller svarade. Det skulle också kunna vara så att det finns brister med webb-
platsen som gör att information inte uppfattas. 
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För att uppnå detta mål har intervjuer gjorts mest i början och slutet av projektet
och sporadiska frågor där emellan. Metoden har ansetts fungera på så sätt att fö-
retagets synpunkter har kommit fram och de har bidragit och kompletterat det 
som kommit fram i andra metoder.

Mål 3: Klarlägga  vilka brister som framträder vid en undersökning av den be-
fintliga webbplatsen

En egen utvärdering av brister på den befintliga webbplatsen gjordes utifrån
mål  för  användbarhet  och riktlinjer  för  tillgänglighet  och dess  resultat  finns
sammanställda under 5 Resultat (5.1). Det som konstaterades som en stor brist
var struktur och navigering. Som exempel kan då nämnas att menyn inte är syn-
lig från start och när den fälls ut ges väldigt många alternativ att välja på. Efter
ett tag insågs dessutom att en hel del alternativ inte används och att information
upprepas. Navigering görs antagligen via bildspelet eller någon av de senaste
händelserna och det är då mycket av det som webbplatsen har att erbjuda som
missas.

När tester av tillgänglighet görs framkommer en del brister som att bilder sak-
nar alternativa texter och att språk inte används på ett konsekvent sätt. De pro-
blem med struktur och navigering som finns gör webbplatsen extra krånglig för
den som har en funktionsnedsättning som ADHD. När det gäller den responsiva
designen fanns brister då sådant som var klickbart var för smått och annat inne-
håll tog för stort utrymme.

Metoden med att göra en egen utvärdering gav en djupare och mer täckande 
bild av webbplatsen än andra metoder. Utgångspunkten för dessa var använd-
barhetsmål, riktlinjer och rekommendationer. Stöd för dessa finns i litteratur, 
hos myndighet, internationellt konsortium och forskning från universitet. Utvär-
dering kunde ha gjorts utifrån andra principer och källor men det som nu valdes
kan anses ge en bredd och dignitet åt undersökningen.

Mål 4: Kartlägga  hur målgruppen ser ut

En målgruppsbeskrivning har tagits fram utifrån resultat från undersökning av 
den befintliga webbplatsen, från enkät och intervju. Målgruppsbeskrivningen 
finns presenterad under 4 Konstruktion (4.2.1).

Många har varit relativt kort tid på företaget och det sker hela tiden ett inflöde. 
Webbplatsen behöver då bli mer intuitiv så att information blir enkel att hitta för
den som är ny och här spelar struktur och navigering en stor roll.

När det gäller datorvanor och vilken typ av enhet som helst används var det re-
lativt jämt mellan dator och mobil. Webbplatsen behöver vara responsiv och 
fungera för båda typerna av enheter vilket också hör till det vanliga idag.
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För att kartlägga målgrupp samlades information in i flera metoder både genom 
användarna själva, företaget och den dokumentation som fanns på befintliga 
webbplatsen. Det ledde till att fakta och värden kunde samlas i en mer täckande 
målgruppsbeskrivning.

Mål 5: Klarlägga  vad användarna själva anser skulle öka användbarhet och
tillgänglighet på en intern webbplats

I enkät har användare kommit med idéer på vad de anser skulle öka användbar-
het och tillgänglighet vilket har presenterats under 5 Resultat (5.3.3). Här fram-
kommer  bland annat  att  man vill  att  sidan ska  vara grafiskt  tilltalande.  Det
Sundström säger om att en webbplats utseende är viktigt för att man överhuvud-
taget ska vilja fortsätta att utforska den kan då anses vara en viktig del. [8] Pree-
ce säger dessutom att det finns de som anser att vi  borde fokusera mer på an-
vändarupplevelse och de känslor som uppstår. [1] Då måste en grafisk tilltalan-
de webbplats ändå anses kunna locka fram fler positiva känslor än ett utseende
man inte tilltalas av.

Användare har också angett att information gärna får presenteras som i ett ny-
hetsflöde. Detta kan tänkas vara en bra idé när det gäller vissa nya händelser. I
det förslag som gjorts med innehåll för sidor sker detta på startsidan (bilaga F)
och de placeras även in i kategorier redan där. Det stämmer väl med det Sund-
ström säger om att  sortera in i kategorier för att få struktur [10] och synpunkter
som användare haft om att sortera så. Att bli uppmärksammad när det finns nå-
gon ny händelse är något som skulle uppskattas. Det borde gå att lösa genom
prenumeration via mail och en notificering vid den kategori där den nya händel-
sen finns.

Någon användare beskriver att det skulle vara intressant att veta mer om var-
andra och vad andra jobbar  med.  Ett  förslag finns för detta  då kategorierna
”Min profil” och ”Medarbetare” hör ihop (bilaga F) och här kan sådant som in-
tressen och vad man gör på företaget delas. Detta skulle kunna bidra till att syf-
te för webbplatsen uppfylls om att främja gemenskap och skapa helhet.

När det gäller vad som skulle kunna öka tillgänglighet har användarna säkerli-
gen svårt att bedöma just vad som inryms i det. Vid en närmare studie av de
problem och hinder som de har identifierat skulle man kunna tänka att de före-
slår en webbplats med tydligare struktur och navigering med ett mer begripligt
språk.

Analys av den metod som användes med enkät är samma som för mål 1.

Mål 6: Klarlägga syften för nya webbplatsen

Syfte för en ny webbplats har tagits fram och presenterats under 4 Konstruktion
(4.3) i fyra punkter. Dessa togs fram i samråd med företaget vid intervju och vid
en lokalisering av detta på den befintliga webbplatsen.
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Då syfte togs fram i samråd med företaget och utifrån en lokalisering på den be-
fintliga webbplatsen anses syfte kunna omfatta det som ska gälla för webbplat-
sen.

Mål 7: Ta fram krav för nya webbplatsen

Krav har fastställts i kravspecifikation utifrån målgruppsbeskrivning och syfte
för webbplatsen. Detta har presenterats under 4 Konstruktion (4.6) och är inde-
lade i fyra områden. 

Metoden med att fastställa krav utifrån målgruppsbeskrivning och syfte anses 
ha gett en stabil grund och kunde leda till att krav specificerades mer i detalj. 
Detta stämmer också väl med det Preece skriver om interaktionsdesign där hon 
menar att man behöver veta vilka användarna är och produktens syfte för att 
kunna fastställa krav. [2]

Mål 8: Ta fram lösningsförslag med hög användbarhet och tillgänglighet uti-
från målgrupp

Alternativ har utformats som lösningsförslag för den nya webbplatsen och finns
under 4 Konstruktion (4.5). De bygger på de aktiviteter som varit i projektet 
och en prioritering blev att skapa struktur för innehåll och få en tydlig och intui-
tiv navigering. Det som skapats är sitemap, flödesschema, förslag på på innehåll
för sidor samt wireframes.

När det gäller att förslagen ska vara utifrån målgrupp så finns en stor bredd i 
förutsättningar och förmågor. Här får man prioritera och bestämma sig för vil-
ken nivå man vill ha till exempel då det gäller tillgänglighet. Något man kan 
prioritera är att ha enkel och välstrukturerad design, vara återhållsam med ani-
mationer och starka färger och att inte ha för mycket innehåll på samma sida för
och därmed få en mer inkluderande design.

I projektets inledning var det svårt att veta exakt vilka lösningsförslag som skul-
le behövas och då anses den metod som användes med att anpassa dessa efter 
resultat varit framgångsrikt. Det gav en flexibilitet och anpassning kunde göras 
efter det som framkommit. Dessa stämdes av med företaget och justerades efter 
att de gett synpunkter. Det finns nu alternativa lösningsförslag skapade utifrån 
resultat som kan anses överensstämma med samtliga syfte för webbplatsen om 
att ge information, kommunicera, skapa helhet och främja gemenskap. Företa-
get har bekräftat att dessa förslag kan utgöra underlag som är till stöd när den 
nya webbplatsen skapas. 

Mål 9: Ta hänsyn till etiska aspekter då uppgifter om personer och företaget
hanteras

Extra vikt har i detta projekt lagts vid att arbeta respektfullt och konstruktivt när
människor och företag beskrivs. En medvetenhet har funnits om att de metoder

27



Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken
En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån
Cecilia Larsson 2018-06-10

som skulle användas och den information som skulle hanteras kunde vara käns-
lig. En lyhördhet har funnits för vilka beskrivningar företaget ansett stämt då de
eller människor beskrivits. 

En målgruppsanalys har gjort vilken ledde fram till en målgruppsbeskrivning
som på ett neutralt men ändå belysande sätt beskriver målgruppen. Eenkäten till
användare var anonym på så sätt att man inte behövde uppge namn eller e-post-
adress. De som svarade kunde heller inte se andras svar och då säkerställdes
anonymiteten ytterligare. Vid egen utvärdering av webbplats kom en del brister
fram. Dessa beskrivs på ett neutralt och konstruktivt sätt och man kan bestäm-
ma hur man ska förhålla sig till dem då den nya webbplatsen skapas. 

Den medvetenhet om etiska aspekter som ingick i metoden har lett till att före-
tag och personer lyfts fram som en tillgång och på ett positivt sätt.

6.4 Förslag på hur det går att arbete vidare inom området

När den nya webbplatsen ska skapas rekommenderas att det användarcentrerade
arbetssättet får fortsätta. I prototyper som tas fram kan användare vara delakti-
ga. En metod som då rekommenderas är att göra användartester då ytterligare 
information kan fås om vad användarna vill ha.

Ett område där mer information kan behöva samlas in är att ta reda på vad an-
vändare menar med en webbplats som är grafisk tilltalande. Här är bra att ytter-
ligare studera principer för interaktionsdesign och ta hänsyn till hur det stöds i 
det utseende man tänker sig och med grafik och färger. 

När det gäller ett större perspektiv på arbetet med att skapa användbara och till-
gängliga webbplatser utifrån användares behov och förutsättningar lär det fort-
sätta. Forskning sker på området både inom användbarhet och design och dessa 
möts och kombineras ihop mer och mer. Det kan också anses vara en trend i 
samhället att människor med  varierande förutsättningar ska integreras.

6.5 Avslutande sammanfattning

Den tidsplan som sattes upp inför projektets genomförande har följt i stora drag
när det gäller vilka aktiviteter som ska utföras och när de ska ske. Det som gjort
på annat sätt är intervjuer med företaget som var tänkt att ske under en vecka.
Intervju skedde istället i början och i slutet av projektet och där emellan mer
sporadiskt med enskilda frågor när funderingar dök upp eller när något behövde
stämmas  av.  Företaget  fick  också  fortlöpande  information  om  resultat  som
framkom och analys som gjordes. Implementering av förslag gjordes heller inte
då den nya webbplatsen inte kommit så långt. Däremot utformades en del alter-
nativ i form av lösningsförslag som kan utgöra en stabil grund när företaget
skapar den nya webbplatsen. En förhoppning finns nu om att de förslag som
presenteras ska underlätta för Skäggbyrån att skapa en intern webbplats med
hög användbarhet och tillgänglighet utifrån sin målgrupp.
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Bilaga A: Tidsplan
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Bilaga B: Frågor i enkät
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Bilaga C: Kravspecifikation

34



Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken
En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån
Cecilia Larsson 2018-06-10

Bilaga D: Sitemap

Fotnot: Beroende av vilken stad som är vald genereras olika innehåll för de si-
dor som är markerade kursivt och extra inramat.
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Bilaga E: Flödesschema vid 
inloggning
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Bilaga F: Förslag på innehåll för 
sidor
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Bilaga G: Wireframes

38



Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken
En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån
Cecilia Larsson 2018-06-10

Bilaga H: Svar enkät
Länk till formuläret där svaren presenteras finns här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSeV1i7DVwpVnQ0kvY3GxE5z
Ml0XUDdhoksgtWqE-lSaqVmQ/viewanalytics
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