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Abstract 
Jönköping municipality has given students at the Jönköping School of Engineering a 
project to evaluate the municipality’s intranet, Kompassen. The students have focused on 
its usability  

The municipality of Jönköping has about 10 000 employees and is divided into 9 
administrations with different spheres of responsibility. The target group of the system is 
all the employees within the municipality. 

The vision is that the intranet should be used as a tool in their daily work and therefore 
Kompassen is adapted to the administrations’ needs. The basic principle is that the 
intranet should make information and news available to the employees and be used as a 
platform for internal e-services. 

The purpose of the project is to find out how the users perceive the system today and 
how well the intranet is used in their daily work. 

The aim of the project is to give relevant suggestions for improvement, which the 
municipality can use in future work with the intranet. The issues that the report focuses 
on are: 

• Is Kompassen user friendly? 

• How can the system be improved to achieve a higher usability? 

The theories used in the report are based on The 10 Heuristic Rules by Jakob Nielsen, a 
well known figure within interaction design, and The 8 Golden Rules by Professor Ben 
Schneiderman. This thesis also includes information about evaluations and methods of 
data gathering.  

A questionnaire was designed and was sent to a cross section of employees from the 
different administrations within the municipality. Based on questions that the users had 
different opinions about or strongly negative opinions about, a usability test was designed 
to obtain an understanding of possible underlying factors. The results from the 
investigations are shown in diagrams and tables.  

On the question about what grade the users would give the usability of the intranet, the 
mean grade was 2,87 using a 5-grade scale. The questionnaire revealed that the users had 
the most opinions about the search function and had difficulties in finding information. 
The results in the usability test differed from each other. There was a noticeable 
difference between employees which use Kompassen in their daily work and the 
employees that use it more rarely. 

Based on theories and the results from the questionnaire and usability test, suggestions 
for improvement are presented. These suggestions are adapted to the varying computer 
skills among the employees. 

The conclusion is that some parts of the system need some adjustments to increase its 
usability. This report will be helpful in the municipality’s future work with Kompassen. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av Jönköpings kommun har studenterna vid Tekniska Högskolan i Jönköping 
utvärderat kommunens intranät, Kompassen, med fokus på användbarheten.  
Jönköpings kommun har i dag ca 10 000 tillsvidareanställda och består av nio 
förvaltningar som har olika ansvarsområden. Målgruppen för intranätet är kommunens 
samtliga anställda. 
Visionen med intranätet är att det ska fungera som ett verktyg i det dagliga arbetet och 
därför är Kompassen idag anpassat för de behov som de olika förvaltningarna har. 
Grundprincipen är att intranätet skall göra information och nyheter tillgängligt för de 
anställda samt vara en plattform för interna e-tjänster. 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur användarna uppfattar systemet idag och i vilken 
utsträckning Kompassen används i verksamheten.  
Målet är att komma med relevanta förbättringsförslag som uppdragsgivaren kan ha 
användning för i framtida arbete med Kompassen. Frågeställningarna för arbetet är:  

• Är Kompassen användarvänligt? 

• Vilka eventuella förbättringar kan göras för att uppnå bättre användbarhet? 

Teorier som har använts i arbetet bygger på Jakob Nielsens 10 heuristiska regler då han 
är en erkänd profil inom interaktionsdesign, samt professor Ben Schneidermans 8 gyllene 
regler. Arbetet innehåller även teori om hur en utvärdering går till samt tillvägagångssätt 
för datainsamlingar.  

Utvärderingen inleddes med en enkät som skickades ut till ett urval bland de anställda 
inom kommunen. Baserat på de frågor som resulterade i skilda åsikter eller starka 
negativa åsikter, utformades ett användbarhetstest för att få förståelse för eventuella 
bakomliggande faktorer. Resultaten från de båda undersökningarna har sammanställts i 
diagram samt tabeller.  

På frågan om vad de anställda anser om användarvänligheten i dag, blev medelvärdet 
2,87 på en 5-gradig skala. Enkätundersökningen visade att användarna hade mest åsikter 
om sökfunktionen samt svårigheter att hitta önskad information.  
Användbarhetstestet gav skilda resultat och det märktes en markant skillnad mellan 
anställda som använder Kompassen i sitt dagliga arbete, jämfört med de som inte 
använder systemet lika ofta.  

Baserat på teorier, samt resultaten från enkätundersökningen och användbarhetstestet, 
presenteras förbättringsförslag. Dessa har anpassats till den varierande datorvanan som 
de anställda på kommunen har.  

Arbetet har avslutats med en diskussion och slutsats. Slutsatsen blev att vissa avsnitt av 
systemet behöver en hel del justeringar för att öka användbarheten. Förhoppningsvis kan 
detta arbete vara till hjälp för kommunens framtida arbete med Kompassen.
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs som en avslutande del av den 3-åriga utbildningen 
Kommunikation och Informationsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.  

Studenterna har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att utvärdera deras intranät, 
Kompassen, med fokus på användbarheten. Användarnas åsikter om systemet kommer 
att undersökas och jämföras med teori för ämnet. 

Utöver detta kommer studenterna att ge förbättringsförslag för att öka intranätets 
användbarhet. 
Arbetet utgår från frågeställningarna 

• Är Kompassen användarvänligt? 

• Vilka eventuella förbättringar kan göras för att uppnå bättre användbarhet? 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Organisationen 
Liksom övriga kommuner i landet är Jönköpings kommun en politiskt styrd organisation 
vilket innebär att väljarna bestämmer, genom val vart fjärde år, den politiska fördelningen 
i kommunfullmäktige.1 Det är i dag ca 10 000 tillsvidareanställda som arbetar inom 
kommunen.  

Jönköpings kommun bildades 1971 och har idag 125 100 invånare och är en av Sveriges 
tio största kommuner. Kommundelarna är Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö, 
Skärstad, Lekeryd, Tenhult, Barnarp, Norrahammar, Månsarp, Bankeryd och Norra Mo.2 

Jönköpings kommun består av nio förvaltningar som har olika ansvarsområden och som 
svarar för den dagliga verksamheten inom dessa. De olika förvaltningarna är: Fritid 
Jönköping, Kultur Jönköping, Miljökontoret, Räddningstjänsten, Skol- och 
barnomsorgsförvaltningen, Socialtjänsten, Stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret och 
Tekniska kontoret.3 

                                                 
1 http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation.4.664ded771163cfcb 
190800025686.html, hämtad 2009-03-05 
2 http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/faktaomjonkoping.4.664ded771163cfcb19080002 
6000.html, hämtad 2009-03-05 
3 http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar.4.664ded7 
71163cfcb190800025726 .html, hämtad 2009-03-05 
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1.1.2 Kompassen 
Tankarna att skapa ett intranät inom kommunen började ta form 1998. Den 17 januari 
2001 lanserades den första versionen av Kompassen. Detta var en enklare webbportal 
baserad på Frontpage som webbredigeringsprogram, samt olika applikationer levererade 
från IT-tjänsteföretaget Tieto Enator.  

Det fanns från början inget direkt önskemål från kommunens olika verksamheter att 
bygga ett intranät, eftersom begreppet intranät vid denna tid var relativt nytt och okänt 
för många. Till följd av detta var det emellanåt problematiskt att få hela organisationen 
att inse fördelarna med systemet. 

Syftet med att införa intranätet var att man på ett enklare sätt ville informera om vad som 
hände inom organisationen, dessutom skulle det bli betydligt billigare och mer rationellt 
att hantera dokument digitalt. Intranätet skulle också ligga som grund för olika 
webbaserade applikationer och tjänster. 

Första generationens intranät led dock av en hel del problem; t.ex. var intranätet svårt att 
underhålla och vissa applikationer fungerade inte som det var tänkt. I augusti 2003 
anställdes en ny IT-chef som omarbetade hela IT-organisationen. Med den nya 
organisationen och IT-tekniska plattformen fanns nu möjligheter och krav att införa ett 
helt webbaserat publiceringssystem. Den gamla Frontpage-baserade webbplatsen 
avskaffades och ett nytt webbpubliceringssystem, SiteVison, köptes och startades upp i 
november 2005. Alla webbplatser inom Jönköpings kommun ligger numera i detta 
publiceringssystem. 

Arbetet med att införa den nya SiteVision-baserade Kompassen, pågick parallellt med att 
externwebben byggdes om. Kompassen skapades genom att man utnyttjade grafiska 
element samt skalade av externwebben så att den anpassades för internt bruk. Visionen 
var att intranätet skulle fungera som ett verktyg i det dagliga arbetet och därför är 
Kompassen idag anpassat för de behov som de olika förvaltningarna har. Målgruppen för 
intranätet är kommunens samtliga anställda. 

Liksom vid Kompassens uppstart 2001 är grundprincipen fortfarande att intranätet skall 
göra nyheter och information, såsom handböcker, manualer, blanketter etc. tillgängliga 
för anställda. Den skall även vara en plattform för kommunens e-tjänster.4 

                                                 
4 Petterzon, Daniel intervju 2009-01-10 
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1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Uppdragsgivarens syfte och mål 
Uppdragsgivarens mål är att få en rapport om vad kommunens anställda tycker om det 
befintliga intranätet. Ingen tidigare användarundersökning har gjorts på systemet och 
därför är kommunen extra intresserade av resultatet. 

I och med att det här är den första större undersökningen som görs, tror uppdrags-
givaren att det finns en hel del kritik mot intranätet. Det finns också ett intresse av att se 
om det ur materialet kan utläsas något om användningen, dvs. hur frekvent Kompassen 
används i verksamheten. 

Det finns en önskan från kommunen, att studenterna presenterar en rapport som är 
användbar i deras arbete och som kan ligga till grund för framtida förändringsarbete med 
systemet.  

1.2.2 Studenternas syfte och mål 
Det primära syftet med arbetet är att utvärdera kommunens befintliga intranät med 
avseende på användbarheten och att ta reda på hur användarna uppfattar systemet idag. 

Studenternas sekundära syfte är att få en fördjupad kunskap inom ämnet interaktions-
design, samt om hur en utvärdering går till. Studenterna önskar även att få en ökad 
förståelse för de olika komponenter som ingår i en utvärderingsprocess. Syftet med 
arbetet är även att under arbetets gång använda, samt utveckla de kunskaper som har 
erhållits under den pågående utbildningen Kommunikation och Informationsteknik. 

Målet är att tillfredsställa uppdragsgivarens önskemål och förväntningar, samt att 
presentera relevanta förbättringsförslag som kommunen kan ha användning för vid 
eventuell framtida utveckling av Kompassen.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på användbarheten av systemet, därför kommer inga tekniska lösningar 
att presenteras. Justeringer eller korrigeringar av systemet kommer inte att göras under 
arbetets och utvärderingens gång. 

Intranätet består av en central del som är gemensam för samtliga förvaltningar, samt en 
intern del som är anpassad efter varje förvaltning. Då en utvärdering av hela intranätet 
skulle vara allt för omfattande, fokuserar studenterna endast på den centrala delen av 
systemet och kommer inte att ta hänsyn till de förvaltningsspecifika delarna. 

Det kommer inte heller att tas hänsyn till informationsinnehållet, såsom blanketter, 
dokument och nyheter. 
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1.4 Disposition 
Rapporten är disponerad enligt Tekniska Högskolans mall för examensarbeten. Arbetet 
inleds med en kort inledning om innehållet, samt studenternas och uppdragsgivarens 
syfte och mål med projektet. En kort bakgrundsbeskrivning om uppdragsgivaren samt 
intranätet presenteras i denna del. 

Den teoretiska delen innehåller relevanta teorier kopplade till ämnet användbarhet. 
Teoridelen innehåller även information om hur undersökningar går till i samband med en 
utvärdering. 

Därefter beskrivs hur studenterna har gått till väga under rubriken Genomförande. 
Information om hur undersökningarna har gått till samt hur teori har valts ut, beskrivs 
under detta avsnitt. Här presenteras även det befintliga systemet med skärmdumpar av 
intranätet. 

Under rubriken Resultat presenteras resultatet av enkätundersökningen och 
användbarhetstestet i diagram samt tabeller.  

En jämförelse har gjorts mellan teorin och undersökningarna och ligger till grund för de 
förbättringsförslag som har tagits fram. Dessa presenteras både i text samt i viss mån 
som bilder under rubriken Förbättringsförslag.  

Slutligen diskuteras arbetet av författarna. Arbetets frågeställningar besvaras och 
resultatet från undersökningarna diskuteras. Arbetet avslutas med en kort slutsats.
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2 Teoretisk bakgrund 
Teorierna som presenteras i detta arbete syftar mot webbplatser. Då det finns fem olika 
typer av webbplatser varav intranät är en av dessa, gäller dessa teorier även för intranät. 5 

2.1 Interaktionsdesign 
Människa-datorinteraktion, MDI, innebär samspelet mellan människan och datorn.6 
Interaktionsdesign handlar om att utforma interaktiva ting för att de ska fungera som 
hjälp i vardagen. Interaktionsdesign kan delas in i gränssnittsdesign och beteendedesign. 

Gränssnittsdesign handlar om att synliggöra funktioner så att användaren blir medveten 
om att dessa går att använda. Det går också ut på att ge ett system en passande design. 

Beteendedesign handlar om att välja hur ett system ska bete sig när det används och 
inkluderar områden som hur navigationen ska väljas, vilka verktyg som ska finnas till 
hand för användaren och i vilka situationer, etc. Kärnan för användarupplevelsen är 
själva produkten med framförallt fokus på vem som ska använda systemet och till vad, 
när, var, hur och varför.7 

2.1.1 Användbarhet respektive användarvänlighet 
Användbarhet är ett viktigt begrepp inom MDI. Nationalencyklopedin beskriver 
användbarhet som ”ett begrepp som innefattar både funktionalitet och effektivitet i arbetet och den 
upplevda lättheten att arbeta med ett system”. En annan definition av ordet är ”system som är 
ändamålsenliga för en användare att utföra sina uppgifter med”. Användbarhet handlar om att 
utveckla system som är bra att använda utifrån användaren och dess förväntningar, 
uppgifter och förutsättningar. Begreppet har dock inte slagit igenom helt i IT-branschen 
utan det talas fortfarande om begreppet användarvänlighet.8 

Det finns blandade åsikter om vilken av termerna användarvänlighet och användbarhet 
som ska användas. I slutet av 80-talet började ordet användarvänlighet bytas ut mot 
användbarhet eftersom somliga kritiserade ordet användarvänlighet då de ansåg att detta 
skulle antyda att ett system var ”vänligt”, något en användare inte var intresserad av. 
Egentligen innebar användarvänlighet ofta att en uppdatering av systemets grafiska 
gränssnitt gjordes, men att användaren fortfarande fick kämpa med datasystemen som 
var mer användarfientliga än användarvänliga.  

Kritiken mot ordet kan sammanfattas i två punkter. Den första riktar inte kritik mot 
ordets egentliga mening utan associationer med ordet, vilket kan anses irrelevant. Den 
andra punkten innebär att användarvänlighet inte förklarar innebörden av ordet fullt ut. 
Enligt Tajakka innebär användarvänlighet att ett system ska vara lätt och behaglig att 
använda och i en artikel av samma författare beskrivs ett nytt sätt att se på användbarhet. 
I denna beskrivning ingår begreppet användarvänlighet som en central och viktig del av 
användbarhet. Användarvänlighet definieras som: ”Användarvänlighet innebär att produkten 
utformas så enkel att den blir lätt att lära sig använda och förstå.” 9  

                                                 
5 Web usability, s. 10 
6 http://www.ne.se/artikel/1033602 hämtad 2009-02-25 
7 http://designafterthought.net/eftertankar/eftertanke01.htm, hämtad 2009-02-25 
8 http://designafterthought.net/eftertankar/eftertanke02.htm, hämtad 2009-02-25 
9 http://www.santai.nu/artiklar/anvandarvanlighet.htm hämtad 2009-02-25 
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2.2 Nilsens 10 användbarhetsprinciper 
Jakob Nielsen är författare och har skrivit flera böcker inom ämnet användbarhet och 
interaktionsdesign. Han har en doktorsexamen i människa-datorinteraktion från Tekniska 
Högskolan i Köpenhamn. I flera år arbetade han för företaget Sun som gränssnittsexpert 
och utvecklade deras webbplats samt intranät.10 Numera driver han företaget Nielsen 
Norman Group11. Jakob Nielsen har blivit omtalad i media som ”the guru of Web page 
usability” (The New York Times), ”one of the world's foremost experts in Web usability” 
(Business Week), etc.12 

Jakob Nielsen har utvecklat 10 användbarhetsprinciper som kallas "Usability heuristics" 
då de mer liknar tumregler än är specifika riktlinjer. Dessa presenteras nedan. 

2.2.1 Visibility of system status 
Ett system ska alltid hålla användaren informerad om vad som händer genom att ge 
passande och positiv feedback inom en rimlig tid.13 Systemet ska dock inte vänta med att 
ge feedback till en felsituation uppstår. 

Viss typ av feedback är bara relevant under en viss tid och bör därför försvinna när den 
inte längre fyller ett behov. T.ex. ska ett meddelande om att skrivaren har slut på papper 
försvinna när problemet är åtgärdat.14  

2.2.2 Match between system and the real world 
Systemet ska tala användarnas språk med ord, fraser och uttryck som användaren är väl 
bekant med, istället för att använda systemorienterade termer. Det ska följa verklighetens 
konversationer och göra att information uppkommer i en naturlig och logisk ordning.15  

Detta innebär inte att språket måste begränsas till så lätta meningar som möjligt, utan 
snarare att systemet ska använda terminologi som är känt på hela företaget. Användarens 
”språk” innefattar inte bara text utan även ikoner.16  

2.2.3 User control and freedom 
Användare råkar ofta välja funktioner av misstag och behöver därför en tydligt markerad 
”utgång” för att kunna lämna en oönskad status utan att behöva gå igenom en utdragen 
dialog med systemet. Ett system bör därför alltid stödja funktioner som ”ångra” och ”gör 
om”.17 Detta är till för att användaren inte ska känna sig begränsad av datorn. För att öka 
användarens känsla av att ha kontroll över en dialog, ska systemet alltid erbjuda en enkel 
väg ut från så många situationer som möjligt.18 

                                                 
10 www.useit.com/jacob hämtad 2009-02-20 
11 http://www.nngroup.com/ hämtad 2009-02-20 
12 www.useit.com/jakob hämtad 2009-02-20 
13 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html hämtad 2009-02-20 
14 Usability Engineering, s 134-135 
15 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html hämtad 2009-02-20 
16 Usability Engineering, s 123-124 
17 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html hämtad 2009-02-20 
18 Usability Engineering, s 138 
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2.2.4 Consistency and standards 
Att hålla en konsekvent design är en av grundprinciperna inom interaktionsdesign. 
Användaren ska veta att samma kommando eller handling alltid leder till samma effekt. 
Detta gör att användaren känner sig mer säker när han/hon använder systemet. Liknande 
information ska alltid presenteras på samma ställe på alla skärmar och dialogrutor. Dessa 
bör även vara formaterade på samma sätt för att förenkla igenkännandet.19 Användare 
ska inte behöva undra om olika ord, situationer och händelser betyder samma sak. 

2.2.5 Error prevention 
Det är bättre att använda en försiktig design som förhindrar att problem uppstår från 
första början, än att ha bra felmeddelanden. Antingen bör det tillstånd där fel kan uppstå 
elimineras eller också bör användaren tvingas bekräfta sitt val.20 Systemet bör dock inte 
använda bekräftningsdialoger så ofta att användaren svarar automatiskt utan att läsa 
innehållet.21  

2.2.6 Recognition rather than recall 
I allmänhet har människor lättare att känna igen någonting som visas för dem, än att 
komma ihåg samma information från minnet utan hjälp. Ett system bör därför alltid visa 
ett visst antal alternativ som användaren har möjlighet att välja mellan. Detta bör 
tillämpas på framförallt menyer.22 En användare ska inte heller behöva komma ihåg 
information från en del av en dialog till en annan. Genom att göra objekt, händelser och 
val synliga, minimeras användarens minneslagring.23 

2.2.7 Flexibility and efficiency of use 
Det ska finnas möjlighet för erfarna användare att utföra vanliga operationer snabbt 
genom att använda snabbkommandon.24 Dessa genvägar kan ofta inte oerfarna 
användare se. På detta sätt kan systemet tillgodose både erfarna och oerfarna användare. 

2.2.8 Aesthetic and minimalist design 
Dialoger ska inte innehålla irrelevant eller sällan behövd information. All extra 
information i en dialog tävlar med den relevanta delen av informationen och minskar 
deras synlighet.25 Nielsen förespråkar uttrycket ”mindre är mer”.26  

                                                 
19 Usability Engineering, s 132 
20 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html, hämtad 2009-02-20 
21 Usability Engineering, s 146 
22 Usability Engineering, s 129 
23 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html, hämtad 2009-02-20 
24 Usability Engineering, s 139 
25 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html, hämtad 2009-02-20 
26 Usability Engineering, s 130 
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2.2.9 Help users recognize, diagnose, and recover from errors 
Felmeddelanden ska uttryckas på ett enkelt språk, utan koder, som direkt indikerar 
problemet och konstruktivt föreslår en lösning.27 
Riktlinjer för felmeddelanden: 

• Felmeddelanden ska vara uttryckta på ett enkelt språk och undvika dolda koder.  

• Meddelandet ska vara precist istället för vagt och generellt. Istället för 
”dokumentet kan inte öppnas”, ska det stå ”kapitel5.doc kan inte öppnas”. 

• De ska konstruktivt kunna hjälpa användaren att lösa problemet. 

• Felmeddelanden ska vara artiga och inte skrämma upp eller skylla på 
användaren.28 

2.2.10 Help and documentation 
Även om det är bättre om systemet kan användas utan hjälpmanualer, kan det ändå vara 
nödvändigt att förse användaren med detta. Denna typ av information ska vara 
lättillgänglig för användaren. Hjälpmanualen ska ge konkreta instruktioner för att lösa 
användarens problem och bör inte vara alltför omfattande. 29 
Tillgång till hjälpmanualer ska dock inte påverka kraven på användbarheten. En system-
designer får t.ex. aldrig försvara ett svårt och dåligt gränssnitt med att allt finns förklarat i 
hjälpdokumentet.30 

2.3 Schneidermans 8 gyllene regler 
Ben Schneiderman är professor i datavetenskap. Han är grundare och var ledare av 
Human-Computer Interaction Laboratory mellan 1983-2000. Han är författare till den 
hyllade boken Designing the User Interface. Schneiderman skapade användargränssnittet för 
valbara textlänkar som gör webben lättanvänd. Schneidermans 8 gyllene regler för 
webben presenteras nedan. 

2.3.1 Strive for consistency 
Det finns flera definitioner av ordet ”konsekvens”, men denna regel syftar på att 
systemet ska bete sig på samma sätt i liknande situationer. T.ex. ska hänsyn tas till 
konsekvent användning av terminologi, färger, layout, fonter, etc. 

2.3.2 Enable frequent users to use shortcuts 
Frekventa använadre av ett system vill slippa onödiga dialoger med programmet. 
Förkortningar, dolda kommandon, möjlighet att använda makron och korta svarstider 
uppskattas därför av vana användare. 
 

                                                 
27 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html hämtad 2009-02-20 
28 Usability Engineering, s 130 
29 http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html hämtad 2009-02-20 
30 Usability Engineering, s 148-149 
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2.3.3 Offer informative feedback 
För varje handling som användaren gör, ska systemet ge relevant feedback, t.ex. 
information om att ett önskat kommando bearbetas. För frekventa händelser behöver 
inte feedbacken vara lika omfattande som för mindre vanliga händelser. Då systemet ger 
en visuell presentation av objekt, visas förändringar på ett tydligt sätt, t.ex. ett timglas 
som indikerar att systemet ”tänker”. 

2.3.4 Design dialogs to yield closure 
Systemet ska förse användaren med informativ feedback så att han/hon är säker på när 
en uppgift är slutförd. Därför bör sekvenser av handlingar organiseras i grupper med 
tydlig start, mitten och slut. 

2.3.5 Offer error prevention and simple error handling 
Systemet ska, så långt det är möjligt, vara designat på så sätt att användaren inte gör 
onödiga misstag. Exempel på att förhindra detta är menyval. Systemet ska inte heller 
tillåta användaren att skriva in bokstäver i ett fält som är avsett för siffror. Om 
användaren råkar göra ett misstag, ska systemet erbjuda en enkel konstruktiv lösning med 
specifika instruktioner. 

2.3.6 Permit easy reversal of actions 
Användaren ska kunna ångra ett beslut. Denna möjlighet gör att han/hon slipper oroa sig 
för att felaktiga beslut tas. Det uppmuntrar även användaren till att utforska obekanta 
möjligheter. 

2.3.7 Support internal locus of control 
Användaren ska känna att han/hon styr och har kontroll över systemet. Systemet ska 
lyssna på användarens önskemål och inte tvärtom. Oförmågan att utföra ett önskat 
kommando eller att inte hitta önskad information leder till missnöje och oro. 

2.3.8 Reduce short-term memory load 
Människan har ett begränsat korttidsminne och kan hålla reda på 7±2 enheter av data 
samtidigt (såsom ord, bokstäver, kategorier, m.m.). Därför bör system undvika att visa 
överflödig information.31 

2.4 Designstandard för intranät 
Utformningen av intranät påminner i hög grad om övriga webbplatser. Användarnas 
behov är detsamma och därför gäller webbplatsers designprinciper även för intranät. 
Det bör tas hänsyn till att användarna lägger stor del av sin arbetstid på intranätet. Det är 
då extra viktigt med bl.a. konsekvens i designen. Även om detta är viktigt i alla användar-
gränssnitt är det helt avgörande för intranätets användbarhet.  
Ett intranät bör ha en tydlig logotyp som visar användaren att han/hon befinner sig på 
en intern sida som inte finns tillgänglig för övriga besökare på Internet. Logotypen ska 
även fungera som en länk till intranätets startsida.32 

                                                 
31 Designing the user interface, s. 74-76 
32 Användbar webbdesign s. 263, 280 
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2.5 Navigation 

Det är viktigt med en bra navigation på en webbplats. På webben finns det tre olika typer 
av nvigation som är tillgänglig för användaren.  

• information om var användaren har varit: detta kan t.ex. förtydligas genom att 
länkar får en annan färg då användaren har klickat på dem.  

• information om var användaren är: användaren bör veta var han/hon befinner 
sig i webbstrukturen. Detta kan lösas på olika sätt. Ett exempel är att inaktivera 
det menyval som användaren precis har gjort för att visa att han/hon nu är på 
denna sida. Ett annat sätt är att använda tydliga rubriker. 

• information om vart användaren kan gå: ett sätt att framhäva detta är att använda 
en webbkarta som visar vilka sidor användaren kan besöka.33 

2.5.1 Webbplatsstruktur 
Navigationsdesign har som grundläggande funktion att visa den aktuella positionen samt 
vägval som besökaren kan göra. En dålig webbplatsstruktur försvårar möjligheten att ge 
en bra navigationsdesign och leder alltid till en dålig användbarhet.34 

2.5.2 Webbkartor 
En webbkarta, eller en så kallad platsöversikt, är en grafisk eller textbaserad presentation 
av webbplatsens arkitektur. Den kan vara till hjälp för användaren då den ger information 
om hur webbplatsen är strukturerad. Platsöversikten behöver inte alltid presenteras på 
det mest användbara sättet, men den förser användaren med ett alternativt sätt att visa 
vilken information som finns och hur han/hon kan nå denna. Den är även användbar då 
användaren är medveten om ett specifikt innehåll på webbplatsen, men inte hittar länken 
dit. 

2.5.3 Menyer 
Webbplatsens innehåll ska vara grupperat och välorganiserat på så sätt att informationen 
är logiskt placerad. För många oorganiserade val ger ett rörigt intryck. Placeringen av 
menyn är av stor betydelse och det är även viktigt att ett menynamn faktiskt 
representerar dess innehåll.35 

Menyer kan både vara vertikala och horisontella. Vid vertikala menyer är det vanligast att 
dessa placeras till vänster på webbsidan.36 

                                                 
33 Web usability, s. 112-113 
34 Användbar webbdesign, s. 198 
35 Web usability, s. 119-122 
36 http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/navigation/menus.html hämtad 2009-04-20 
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2.6 Layout 
En webbplats layout kan antingen hjälpa eller försvåra användbarheten och handlar 
därför ofta om byteshandel. T.ex. ger en större text en ökad läsbarhet samtidigt som 
användaren måste skrolla mer då texten tar större plats. På samma sätt kan animationer 
och grafiska element vara användbara, men en för stor grad av det, kan göra systemet 
slött samt vara distraherande. Lösningen är ofta att mötas på halva vägen.37 
Det relevanta innehållet på en webbplats bör stå för minst halva sidans design, men gärna 
närmare 80 %. Navigationen bör inte stå för mer än 20 %. Enkelhet vinner alltid över 
komplexitet och därför bör en funktion eller ett element som inte används tas bort. 38 

2.6.1 Plottrig/rörig design 
För mycket information på en webbplats kan distrahera användaren och påverka använd-
barheten negativt. På grund av människans begränsade korttidsminne är det meningslöst 
att presentera för mycket information på samma ställe. Det underlättar att gruppera 
information i kategorier och placera dessa logiskt så att liknande objekt visas på samma 
ställe på skärmen. Detta hjälper även användaren att ögna igenom och läsa sidorna.39 
För att minska intrycket av en rörig design ska enfärgade bakgrunder användas, eller 
eventuellt bakgrund med diskret mönster. Det underlättar ögats förmåga att urskilja 
bokstävers konturer.40 

2.6.2 Typsnitt och färger 
På en webbplats bör blå eller lila text undvikas eftersom detta vanligen associeras med 
länkar och därför kan skapa missförstånd. Det är fel att i riktlinjer kräva en viss textfärg, 
men oavsett vilken färg som används, är det viktigt med en hög kontrast mellan textfärg 
och bakgrund.41 Det är optimalt att använda svart text på vit bakgrund, så kallad positiv 
text. Vit text på svart bakgrund, så kallad negativ text, ger samma kontrastkvot men 
upplevs ändå ofta som störande hos läsarna.42 För många färger ska inte heller användas 
och riktlinjer föreslår att man ska undvika att använda mer än fyra färger på skärmen.  
Det är viktigt att färgen i sig inte är det enda sättet att presentera ett innehåll eftersom 
vissa användare kan ha någon form av färgblindhet. Det är fastställt att 8 % av alla män 
och 0,5 % av alla kvinnor är färgblinda. 
Generellt ska texten vara 12 punkter eller större. Användning av teckensnittet ska vara 
konsekvent till skillnad från storleken som kan varieras.43 Det rekommenderas även att 
använda teckensnitt utan serifer på webben, så kallad sans serif, t.ex. Arial, Helvetica eller 
Verdana.44 

                                                 
37 Web usability, s. 135-136 
38 Användbar webbdesign, s. 22 
39 Web usability, s. 142-145 
40 Användbar webbdesign s. 126 
41 Web usability, s. 146-148 
42 Användbar webbdesign s. 125 
43 Web usability, s. 148-149 
44 http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/design/function.html, hämtad 2009-04-28 
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2.6.3 Svarstider 
Användbarhetsstudier har visat att snabba svarstider är ett av de allra viktigaste design-
kriterierna hos användare. Gränsen för en användares tålamod och hur länge denne kan 
behålla uppmärksamheten ligger på ca 10 sekunder. Inom denna tid kan en användare 
hålla kvar koncentrationen på sitt surfande även om det är mycket irriterande med långa 
svarstider. Svarstiderna bör inte heller variera för mycket. Allt som kan göras för att 
stabilisera svarstiderna kan förbättra användbarheten. Genom att ange filstorleken kan 
användaren få en indikation på hur lång tid nedladdningen av ett dokument kommer att 
ta. Sidans storlek kan även begränsas genom att minimera användandet av stora bilder 
och animationer.45 

2.7 Utvärdering 
Utvärdering av en produkt är nödvändig för att se om användarna kan använda 
produkten så som det är tänkt, samt för att få en uppfattning om vad de anser om den. 
Produkten i sig avgör när en utvärdering av systemet bör göras. Utvärderingen kan ske i 
ett tidigt skede då ett helt nytt koncept måste utvärderas, eller vid en uppgradering av en 
existerande produkt. Vid en uppdatering ligger fokus på att förbättra specifika aspekter i 
produktdesignen som t.ex. navigering.46 

2.8 Insamling av data  
Huvudsyftet med att samla in data är att få in information om någonting. Innan 
insamlingen påbörjas, bör mål sättas upp för vilken typ av information som önskas. Målet 
påverkar vilken datainsamlingsteknik som ska användas.47 

2.8.1 Primär- och Sekundärdata 
Datainsamlingen kan göras på olika sätt. När information kommer direkt från källan 
genom exempelvis observationer, intervjuer eller enkäter, benämns denna insamling som 
primärdata.48 Det innebär att data samlas in för första gången med syftet att bilda analys-
underlag i undersökningar. 
Sekundärdata syftar på data som redan är insamlat för andra ändamål. Det kan t.ex. vara 
journaler inom ett visst område eller forskningsstudier. Sekundärdata kan vara offentlig 
statistik, t.ex. upplysningar som finns i statistiska årsböcker eller andra publikationer från 
statistiska centralbyrån.49  

2.8.2 Reliabilitet och validitet 
En undersökning används för att samla in empiri. Oavsett vilken typ av empiri som 
samlas in, bör den uppnå god validitet och reliabilitet. 
Validiteten syftar på att det som mäts faktiskt är det som man önskar att mäta och att det 
uppfattas som relevant. Det innebär också att det som mäts är representativt, att det som 
gäller för några få, också gäller för flera personer.  

                                                 
45 Användbar webbdesign s. 42-46 
46 Interaction design- beyond human- computer interaction s 586, 588, 
47 Interaction design- beyond human- computer interaction s 292 
48 Vad hur varför? s. 152 
49 Forskningsmetodik och statistik, s. 64-65 



Teoretisk bakgrund 

19 

Reliabilitet innebär att undersökningen måste gå att lita på. Det kan handla om att 
undersökningen är genomförd på ett trovärdigt sätt och inte får vara förenad med 
uppenbara mätfel. En undersökning har hög tillförlitlighet om samma resultat skulle fås 
vid en ny undersökning med samma instrument och metod. 
För att uppnå god reliabilitet och validitet krävs att undersökningen genomförs på ett 
korrekt sätt. Det kravet gäller oavsett vilken metod som används eller vilken typ av data 
som samlas in.50 

2.8.3 Kvalitativ och kvantitativ data 
Kvantitativ data är data i form av siffror eller som lätt kan översättas till siffror, t.ex. antal 
års erfarenhet av någonting, ålder, antal minuter det tar att genomföra en uppgift, m.m. 
Kvalitativ data är data som är svårare att mäta, räkna eller uttrycka i numeriska termer. 
Alla typer av datainsamlingar kan resultera i kvalitativ och kvantitativ data. T.ex. är frågan 
om respondenternas ålder i en enkätundersökning kvantitativ data medan 
kommentarsfält och öppna frågor resulterar i kvalitativ data.51 
Olika insamlingsmetoder, samt dess fördelar respektive nackdelar presenteras i tabell 1. 

 

Teknik  Intervju  Fokusgrupper  Enkäter  Direkt 
observation  

Bra för att  Utforska problem Samla in flera 
åsikter 

Svara på 
specifika frågor 

Förstå 
innebörden av 
användarens 
aktivitet 

Typ av 
data som 
samlas in 

Viss kvantitativ men 
mest kvalitativ 

Viss kvantitativ men 
mest kvalitativ 

Kvantitativ och 
kvalitativ 

Mest kvalitativ 

Fördelar 
 

Intervjuaren kan 
guida om det 
behövs. Ger kontakt 
mellan utvecklare 
och användare 

Fokuserar på 
samstämmighet och 
skillnader. Ger 
kontakt mellan 
utvecklare och 
användare 

Kan nå många 
människor med 
hjälp av få 
resurser 

Att observera 
det faktiska 
arbetet ger en 
inblick som 
andra tekniker 
inte kan ge 

Nackdelar  Tidskrävande. En 
konstgjord miljö 
kan skrämma den 
intervjuade 
personen 

Möjligt att resultatet 
har påverkats av 
dominanta 
karaktärer 

Svarsprocenten 
kan vara låg. 
Svaren kanske 
inte är vad du är 
ute efter. 

Väldigt 
tidskrävande. 
Ger stor mängd 
data. 

Tabell 1: Interaction design - beyond human-computer interaction s 343 

                                                 
50 Vad, hur varför? s. 21-22 
51 Interaction design- beyond human- computer interaction s 356 
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2.9 Enkätundersökning 
En enkätundersökning är en kollektiv intervju där undersökaren använder sig av ett 
standardiserat frågeformulär. Metoden ställer höga krav på strukturen kring upp-
byggnaden av både frågor och svarsalternativ. 52 

2.9.1 Hur ska information samlas in? 
Det finns flera olika sätt att skicka ut en enkät. De vanligaste sätten är via post, 
Internet/e-post, telefon och personlig, standardiserad intervju. 

Alla metoder har styrkor respektive svagheter. För att bedöma vilken metod som är 
lämpligast att använda, måste metoderna jämföras enligt ett antal kriterier. Det kan 
handla om kriterier såsom: 

• Kostnader 
• Snabbhet  
• Svarsprocent 
• Vilken grupp som undersöks 
• Intervjueffekt 
• Enkätens komplexitet (om enkäten har komplexa frågor, långa frågor, komplexa 

svarsalternativ eller frågor med öppna svarsalternativ) 
• Upplevd anonymitet 53 

2.9.2 Utformning av frågeformulär 
Det finns två typer av frågeställningar; öppna och fasta frågor. Är frågorna öppna har 
respondenten friheten att svara vad han/hon vill. Vid fasta frågor är svarsalternativen 
givna på förhand. Öppna frågor kan få respondenten att komma ihåg något, medan de 
fasta eller slutna frågorna kan få respondenten att känna igen någonting. I praktiken kan 
öppna och fasta frågor med fördel kombineras i ett frågeformulär. 54 
Ofta utnyttjas möjligheten att låta respondenter ange sin åsikt längs en fast skala med 
olika antal skalsteg. Motivet till att använda en 5-gradig skala är att det kan vara svårt för 
folk att gradera sin åsikt mellan fler än 5 kategorier. Dessutom kan en skala med färre 
alternativ kännas otillfredsställande för respondenten då det inte finns något 
svarsalternativ som direkt uttrycker hans/hennes åsikt. 
Det är vanligt att konstruera en skala med ojämnt antal steg och låta mitten agera som en 
neutral punkt. Vissa hävdar att en neutral punkt bör uteslutas vid skalor vars extremer är 
varandras motsatser. På detta sätt tvingas deltagaren att ta ställning. Om en respondent 
placerar sin åsikt vid den neutrala punkten innebär det att han/hon:  

1. verkligen har en åsikt som motsvarar den neutrala punkten 
2. inte har någon åsikt eller är tveksam  
3. inte vill redovisa sin åsikt 

Genom att erbjuda alternativet ”tveksamt” eller ”vet ej” kan deltagaren ge ett svar som 
faktiskt motsvarar dennes åsikt.55 
                                                 
52 Forskningsmetodik och statistik, s. 72 
53 Förståelse, beskrivning och förklaring, s.199-204 
54 Samhällsvetenskaplig metod, s 87-88 
55 Att fråga- om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter s.101, 105-109 
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2.9.3 Urval 
Syftet med ett urval är att samla in data på ett rättvisande sätt då den teoretiska populationen, 
dvs. de personer man är intresserade av och vill uttala sig om, ofta är allt för stor för att 
det ska vara möjligt att undersöka alla enheter.56 För att kunna göra detta krävs ett 
representativt urval i statistisk mening. Med detta menas att var och en av de utvalda 
representerar en del av populationen, så att det går att generalisera från urvalet till alla 
enheter.57 Urvalet ska vara en ”spegelbild i miniatyr” av den teoretiska populationen. 
Personer som till slut deltar i undersökningen, dvs. de som svarar, kallas det faktiska 
urvalet.58 Den del av den teoretiska populationen som man kommer åt och kan göra ett 
urval bland, kallas den empiriska populationen. 

Vid ett urval finns det alltid risk för felmarginaler. Felmarginal anges i procent och är den 
missvisning som resultatet i undersökningen kan ge, jämfört med den teoretiska 
populationens verkliga resultat. För att skydda sig mot stora felmarginaler bör urvalet 
vara så representativt som möjligt. Detta görs bäst genom ett sannolikhetsurval. 
Tillvägagångssätt vid sannolikhetsurval är enligt Knut Halvorsen: 

1. Hitta en empirisk population som ligger så nära den teoretiska populationen som 
möjligt. 

2. Gör ett urval som är representativt för den empiriska populationen 

3. Skaffa fram data från alla de utvalda enheterna så att det faktiska urvalet 
överrensstämmer med det urval som är representativt för den empiriska 
populationen. 

En grundläggande form av sannolikhetsurval är slumpmässigt urval.59 

2.9.3.1 Slumpmässigt urval 
Slumpmässigt urval är det mest representativa urvalet. Det går ut på att de antal enheter 
som önskas, dvs. de personer som det finns intresse av att undersöka, slumpmässigt väljs 
ut från den teoretiska populationen. 

Om urvalet är helt slumpmässigt tilldelas varje respondent ett nummer. Därefter dras 
slumpmässigt så många nummer som ska finnas med i urvalet. Mer tekniska metoder kan 
dock användas. Genom att ange hur stor populationen är, samt det önskade urvalets 
storlek, kan en dator generera fram slumptal och på så sätt göra urvalet. 

                                                 
56 Samhällsvetenskaplig metod, s 96-98 
57 Enkätboken, s. 28-29 
58 Förståelse, beskrivning och förklaring, s. 212 
59 Samhällsvetenskaplig metod, s 96-98 
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2.9.3.2 Urvalets storlek 
Urvalets storlek beror på hur precis generaliseringen av en population ska vara. Några 
tumregler enligt D.I. Jacobsen: 

• Urval som är mindre än 100 enheter försvårar en bra analys av informationen 
samtidigt som felmarginaler kan bli väldigt stora.  

• Det är sällan någon vits att ha ett urval som är större än 1200-1500 enheter.  

• Ett urval på 400-600 enheter är ofta tillräckligt för att nå en bra precision, samt 
för att kunna behandla informationen på ett bra sätt. 

Det finns dock sällan någon stark koppling mellan populationens storlek och urvalets 
storlek. Detta innebär att det inte alltid stämmer att det krävs ett större urval då 
populationen består av ett stort antal personer. Det är viktigare att variera populationen. 
Dock är oftast variansen större i stora populationer än i små.60 

2.9.3.3 Bortfall 
Det finns alltid en viss risk för bortfall av enheter. Alla typer av bortfall påverkar det 
slutgiltiga urvalet och därmed det slutgiltiga resultatet. En typ av bortfall är uteblivna svar 
som det alltid finns risk för, oavsett ett mycket bra urval. Bortfall hade dock inte varit 
något problem om det hade skett slumpmässigt, men så är sällan fallet. Ofta är det 
grupper som relativt systematiskt faller bort vid en undersökning. 

Den vanligaste åtgärden för att minska bortfall är att skicka ut påminnelser. 
Svarsprocenten kan då öka med 3-10 %. Det är även bra att göra enkäten så kort som 
möjligt. Ofta gäller att ju kortare enkät, desto bättre svarsprocent.61 

2.10 Utvärderingsmetoder 
Vid utvärdering av intranät används i stort sätt samma metoder som för en extern 
webbplats. Den enda egentliga skillnaden är att testpersoner rekryteras genom interna 
kanaler. Testpersonerna består av anställda på företaget istället för dess kunder, vilket är 
aktuellt vid utvärdering av en extern webbplats. 62 

De tre vanligaste metoderna vid utvärdering av ett system är användbarhetstest, 
fältstudier och analytisk utvärdering. Alla dessa associeras med olika 
datainsamlingsmetoder, t.ex. observera användare, fråga användare (t.ex. genom 
intervjuer och enkäter) samt fråga experter. Vissa utvärderingsmetoder använder samma 
datainsamlingsmetoder; exempelvis involverar både användbarhetstest och fältstudier att 
observera samt fråga användare. Det som skiljer dessa åt är under vilka förhållanden som 
insamlingen utförs.63  

De olika metoderna presenteras i tabell 2. 

                                                 
60 Förståelse, beskrivning och förklaring, s. 217, 222 
61 Förståelse, beskrivning och förklaring, s. 213, 227-230 
62 Användbar webbdesign, 288-289 
63 Interaction design- beyond human- computer interaction s 586, 591 
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Utvärderings‐
paradigm 

Användbarhetstest  Fältstudie  Analytiskt 

Användarnas roll  Att utföra ett antal 
uppgifter 

Naturligt beteende Användare är 
generellt inte 
involverade 

Vem kontrollerar?  Utvärderarna Utvärderarna försöker 
utveckla relationer 
med användarna 

Utvärderingsexperter 

Lokal/Plats  Laboratorium Naturlig omgivning Laboratorium men 
sker ofta efter 
kundens 
förutsättningar 

När används 
metoden? 

Tillsammans med en 
produkt eller prototyp

Används oftast i ett 
tidigt designstadium 
för att se att 
användarnas behov 
uppfylls eller för att 
bedöma problem 
samt 
designmöjligheter 

Expertrecensioner 
tillsammans med en 
prototyp, men kan 
utföras när som helst. 
Modeller används för 
att bedöma särskilda 
aspekter av en 
potentiell design 

Typ av data  Kvantitativ. 
Användarnas åsikter 
samlas in genom 
enkäter eller intervjuer

Kvalitativa 
beskrivningar, ofta 
tillsammans med 
skisser, scenarion, etc.

Lista med problem 
från 
expertrecensionerna. 
Kvantitativa siffror 

Återrapportering  Rapport med 
utföranderesultat, fel, 
etc. Resultaten är 
riktmärken för 
kommande versioner 

Beskrivningar som 
innehåller sketcher, 
anekdoter, och ibland 
tidsloggar 

Recensenter ger en 
lista med problem, 
ofta med föreslagna 
lösningar.  

Tabell 2: Interaction design- beyond human- computer interaction s 594 

2.10.1 Användbarhetstest 
Ett användbarhetstest är en utvärderingsmetod som används när det är systemet och inte 
användaren som ska sättas i fokus och testas. Vanligtvis ska systemet testas i en 
kontrollerad miljö. Testpersonerna får ett antal förutbestämda uppgifter som de ska 
utföra och resultatet mäts och jämförs. Målet är att testa om produkten är användbar för 
den avsedda användaren och det avsedda syftet. Data samlas in genom en kombination 
av metoder; vanligtvis ett användartest och tillfredställelsefrågor. Exempel på uppgifter 
som användaren kan utföra är att läsa olika teckensnitt, navigera mellan olika menyer 
samt söka information. Tillfredställelsefrågorna används för att ta reda på användarnas 
åsikter om produkten.  

Tid och antal är de två viktigaste måtten som används i ett användbarhetstest. Exempel 
på uppgifter, som användaren ska utföra och som mäts kan vara: 

• Tid att genomföra en uppgift 
• Antal fel som sker per uppgift 
• Antal navigeringar för att hitta online-hjälp eller manualer 
• Antal användare som gör att visst fel 
• Antal användare som lyckas slutföra uppgiften 
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Testmiljön kan sättas upp så att den påminner om den verkliga miljön där produkten 
kommer att användas. Störande moment som kan distrahera testpersonen, såsom 
telefoner och faxar, tas bort så att han/hon kan koncentrera sig på uppgiften som skall 
utföras. Eftersom kostnaden för ett laboratorium är hög finns möjlighet att flytta 
undersökningsutrustning till testpersonernas vanliga miljö. Fördelen med detta är att 
testpersonen kan känna sig mer bekväm.  

Vanligtvis ska 5-12 användare testas men på grund av begränsningar kan färre 
testpersoner användas. 64 

2.11 Analysera data 
Dataanalyser skiljer sig från varandra beroende på om det är kvantitativ eller kvalitativ 
data som ska analyseras.  
Kvantitativa analyser använder numeriska metoder för att bestämma längd, antal eller 
storlek av någonting, t.ex. deltagarnas åsikter. Vid jämförelse av resultatet används 
medeltal och procent som riktlinjer.  
Kvalitativa analyser kan representeras i form av mönster och redogörelser.  

Kvantitativ data sammanställs med hjälp av kalkyleringsprogram, t.ex. Excel som 
underlättar hanteringen av data. För att få en bra överblick över resultatet brukar den 
sammanställda datan presenteras i någon form av grafisk representation. Det blir då 
enklare att identifiera utstickare, dvs. värden som på något sätt skiljer sig från de andra.  

Vid analys av kvalitativ data finns olika tillvägagångssätt som med fördel kan kombineras. 
Dessa är att identifiera återkommande mönster och teman, kategorisera data, samt 
analysera utmärkande resultat.65

                                                 
64 Interaction design Beyond human-computer interaction s.646-647, 649 
65 Interaction Design Beyond human-computer interface s.354-362, 373-384 
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3 Genomförande 
3.1 Metodval 

Detta arbete har utgått från ett förutbestämt ramverk som ger en fullvärdig struktur på en 
utvärdering. Ramverket kallas DECIDE och består av sex steg som alla är relaterade till 
varandra. Namnet Decide kommer från den första bokstaven i de engelska namnen på 
varje steg. Stegen i ramverket är: 

• Bestämma mål (determine) 

• Utforska frågor (explore) 

• Välja insamlings- och utvärderingsmetod (choose) 

• Identifiera praktiska problem/hinder (identify) 

• Bestämma hur etiska hinder ska hanteras (decide) 

• Utvärdera, tolka och presentera data (evaluate) 

3.1.1 Determine the goals 
Det första steget i en utvärdering är att bestämma målet för arbetet. 66  

I samråd med uppdragsgivaren bestämdes mål samt syftet med arbetet. Dessa har 
utformats för att tillfredsställa både uppdragsgivaren och studenterna. 

3.1.2 Explore the questions 
För att kunna uppnå målen måste en eller flera frågeställningar formuleras. Frågor kan 
brytas ner till mer specifika delfrågor för att lättare specificera vad som ska utvärderas.67 

Studenterna fick tillgång till Kompassen för att lära känna intranätet och på så sätt själva 
skapa en uppfattning om systemet. Detta var för att kunna formulera frågeställningar för 
arbetet.  

3.1.3 Choose the approach and methods 
När mål och frågeställning har definierats är nästa steg att välja metoder för insamling av 
data och utvärderingen. En kombination av insamlings- och utvärderingsmetoder 
används ofta för att erhålla olika perspektiv. 

Beroende på frågeställningen, samt vilka resurser som finns tillgängliga, kan olika 
insamlingsmetoder och utvärderingsmetoder väljas. T.ex. kan de metoder som verkar 
bäst vara för dyra eller ta för lång tid.68 

För att undersöka om det fanns brister med systemet inleddes utvärderingen med en 
enkätundersökning. En anledning till att denna datainsamlingsmetod valdes var för att nå 
ut till så många användare som möjligt. Enkäten skickades ut elektroniskt eftersom det är 
ett alternativ som inte drar med sig stora kostnader i vare sig tid eller pengar, då 
respondenterna kan svara på enkäten utan utvärderarnas medverkan. Det går även snabbt 
att skicka ut enkäter då postens utdelning inte påverkar utskicket.69 

                                                 
66 Interaction design- beyond human- computer interaction s. 626 
67 Interaction design- beyond human- computer interaction s. 627 
68 Interaction design- beyond human- computer interaction s 628 
69 Förståelse, beskrivning och förklaring, s 200-201 
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För att stärka validiteten genomfördes ett användbarhetstest som utvärderingsmetod. 
Anledningen till att ett användbarhetstest gjordes var för att systemet skulle sättas i fokus 
och inte användaren. 

Avslutningsvis jämfördes resultaten från undersökningarna med teori kopplade till ämnet. 

3.1.4 Identify the practical issues 
Det är många praktiska hinder att ta hänsyn till oavsett vilken sorts evaluering som görs 
och det är viktigt att identifiera så många av dem som möjligt på ett tidigt stadium. Några 
aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är åtkomst till lämpliga användare, utrustning, 
samt kontrollera om scheman och budgetar är realistiska. Vid identifiering av praktiska 
problem kan kompromisser behöva göras.70 

Kompromisser som har gjorts i undersökningen är att användbarhetstestet har, på grund 
av begränsade resurser, genomförts i användarnas naturliga miljö istället för i ett 
laboratorium.  

Ett praktiskt problem vid en enkätundersökning kan vara oklarheter kring frågorna. 
Därför gjordes en pilotundersökning som är en testkörning av den riktiga studien, med 
ett fåtal deltagare innan enkäten skickades ut. Otydligheter kunde därefter rättas till. 

3.1.5 Decide how to deal with the ethical issues 
All datainsamling kräver att hänsyn tas till etiska hinder/frågor. Detta är särskilt viktigt 
vid de metoder som sätter användaren i en obekant situation. Användarnas integritet ska 
skyddas.71 

Integriteten har skyddats i undersökningarna genom att namn inte behövde uppges vid 
något av testen. Kommentarer som beskrivs i rapporten har formulerats på så sätt att 
inga kopplingar kan göras till en viss enskild deltagare. 

Testen inleddes med en skriftlig text där målet och syftet med undersökningarna 
förklarades. Detta var för att deltagarna skulle veta vad de hade att förvänta sig av dessa. 

3.1.6 Evaluate, interpret, and present the data 
Det måste tas beslut om vilken typ av data som behövs för att svara på frågeställningen i 
arbetet, hur datan kommer att analyseras och hur resultatet ska presenteras. De valda 
metoderna bestämmer vilken typ av data som bör samlas in.72  

Både enkätundersökningen och användbarhetstestet gav kvantitativa och kvalitativa data. 
Den kvantitativa datan i enkätundersökningen sammanställdes i diagram och den 
kvalitativa datan kategoriserades och presenterades i punktform. Användbarhetstestet 
sammanställdes i tabeller. 

                                                 
70 Interaction design- beyond human- computer interaction s 630 
71 Interaction design- beyond human- computer interaction s 633-634 
72 Interaction design- beyond human- computer interaction s 640 
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3.2 Beskrivning av Kompassen 
För att beskriva det befintliga systemet har skärmdumpar tagits av Kompassen. Tanken 
med intranätet är att det ska vara en hjälp i det dagliga arbetet och att funktioner ska vara 
lättåtkomliga. 

 

 
Figur 1: Kompassens startsida 

Vid inloggning kommer användarna till den tillhörande förvaltningens startsida. Så här 
ser t.ex. startsidan ut för Stadskontoret. De centrala delarna, som är samma oavsett vilken 
förvaltning användarna arbetar för, är menyn till vänster med blå bakgrund, bannern och 
tillhörande meny, samt de kommungemensamma nyheterna till höger på sidan. 

Den förvaltningsspecifika delen har samma upplägg, oavsett förvaltning, vilket gör att alla 
sidor mer eller mindre har samma utseende. Innehåll och länkar skiljer sig dock. 
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Figur 2: Undersidan Studentuppsatser 

När en användare klickar på länken ”Studentuppsatser”, som ligger under 
”Applikationer” till vänster på startsidan (se figur 1), kommer han/hon till sidan som 
visas i figur 2. Menyn ”Applikationer” försvinner och länkar som tillhör verksamheten 
”Personal” tillkommer på samma plats. 

 

 

 
Figur 3: Rullmenyn till ”Förvaltningar” 

Användarna kan besöka övriga förvaltningar genom rullmenyn som visas i figur 3. När 
en anställd ska söka efter blanketter kan han/hon behöva ta reda på vilken förvaltning 
dessa ligger under och sedan besöka den aktuella förvaltningen. 
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Figur 4: Funktioner 

Användarna kan söka på dokument och sidor via sökfunktionen. Vill man söka efter en 
blankett eller ett dokument tillhörande en speciell förvaltning, kan användaren välja den 
specifika förvaltningen som han/hon vill söka på. En förutsättning är dock att de 
anställda vet vilken förvaltning dokumentet tillhör. 

Användarna har möjlighet att skapa snabblänkar till frekvent besökta sidor, med 
funktionen ”Mina favoriter”. På detta sätt når användarna den önskade sidan direkt från 
startsidan och slipper en lång sökväg. 

  

 

 
Figur 5: Rullmenyn till "Verksamheter" 

Användarna kan besöka de olika verksamheterna inom kommunen under rullmenyn 
”Verksamheter”. Här hittas information kopplade till dessa. 
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Figur 6: Applikationsmenyn till vänster på startsidan 

Menyn ”Applikationer”, som är placerad på intranätets startsida, innehåller snabblänkar 
till vissa funktioner. Menynamnen är tilldelade symboler för att förtydliga innehållet.  

3.3 Val av teori 
Målgruppen för detta arbete är både studenter inom datateknik, samt uppdragsgivaren 
och dess anställda. Av denna anledning har teorin lagts på den nivå att personer som inte 
är djupt insatta i ämnet interaktionsdesign, kan få en övergripande förståelse för 
innehållet. Därför inleds teoridelen med information om begreppen interaktionsdesign, 
användbarhet samt användarvänlighet.  

Teorin som har hämtats bygger på Jakob Nielsens principer eftersom han är en erkänd 
profil inom interaktionsdesign. För att få en mer trovärdig rapport har teori även hämtats 
från Ben Schneiderman som också är känd inom ämnet.  

Det har även tagits upp aspekter som det bör tas hänsyn till vid en utformning av en 
webbplats, t.ex. navigation och layout. 
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3.4 Enkätundersökning 
Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor för att få information om respondenterna. 
Därefter presenterades 14 påståenden med fasta svarsalternativ om Kompassen och dess 
användbarhet. Påståendena baserades på Jakob Nielsens 10 heuristiska regler samt övriga 
teorier om ämnet. Respondenterna skulle gradera sina åsikter på en skala mellan 1-5 där 1 
innebar att de inte instämde alls och 5 att de instämde helt. Det fanns även som alternativ 
att svara ”vet inte”. Påståendena följdes av en fråga där respondenterna ombads att 
betygsätta Kompassens användarvänlighet mellan 1 och 5. Enkäten avslutades med en 
öppen fråga där deltagarna hade möjlighet att skriva sina åsikter om intranätet.  

Anledningen till att inte fler påståenden presenterades, var för att det inte skulle ta för 
lång tid att fylla i enkäten och därmed riskera att sänka svarsprocenten. 

Påståendena som presenterades var: 

1. Jag tycker om Kompassens utseende 

2. Jag tycker att det är lätt att urskilja texten från bakgrunden 

3. Rubrikerna visar tydligt var på Kompassen jag befinner mig 

4. Det är lätt att förstå hur jag tar mig till de olika delarna i Kompassen. 

5. Kompassen använder ord och uttryck som jag är bekant med. 

6. Jag tycker att det är lätt att hitta det jag söker 

7. Jag kan på ett enkelt sätt komma tillbaka till startsidan eller föregående sida (utan att 
använda Internets bakåtknapp). 

8. Det beskrivs tydligt på Kompassen hur sökfunktionerna ska användas. 

9. Namnen på menyerna är passande. 

10. Namnen på länkarna är enkla och beskrivande. 

11. Länkarna tar mig dit jag vill.  

12. Kompassen innehåller relevanta tjänster. 

13. Det står tydligt förklarat på Kompassen hur man ska använda den. 

14. Vid frågor och synpunkter gällande Kompassen, vet jag vem jag ska vända mig till. 

15. Sammanfattningsvis, vilket betyg skulle du sätta på Kompassens 
användarvänlighet? 

16. Lämna gärna kommentarer (vad fungerar bra, vad kan förbättras?) 

3.4.1 Urval 
Då det arbetar ca 10 000 personer på kommunen, kunde inte enkäten skickas till samtliga 
anställda, utan bara till ett urval av dessa. Målet var att få ett så utspritt och representativt 
urval som möjligt. Enkäten skickades till anställda på kommunen som hade en viss 
slutsiffra i sitt personnummer samt hade varit inloggade det senaste året. Detta var för att 
eliminera eventuella gruppkonton samt inaktiva konton. Det fanns en risk att vissa 
förvaltningar uteslöts helt. Därför kontrollerades det att samtliga förvaltningar var 
representerade innan enkäten skickades ut. 

Ett mail med en länk till enkäten skickades ut till 1147 anställda. Enkäten låg ute i två 
veckor och två påminnelser skickades ut under denna period, för att öka svarsprocenten. 
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Svarsprocenten på enkäter som skickas ut elektroniskt, kan ibland vara så låg som 10 %73. 
Denna undersökning utgick från att få en svarsprocent på ca 15 %. Enligt tumregler om 
urvalets storlek bör det bestå av fler än 100 respondenter för att kunna analyseras rättvist. 
Med förhoppningen om att få in mellan 150-200 svar skickades därför enkäten ut till ca 
1200 personer. 

3.4.2 Analys/bearbetning av enkätsvar 
Enkäten skickades ut via uppdragsgivarens enkätsystem och svaren sammanställdes 
automatiskt via detta system. Studenterna fick det sammanställda resultatet i Excel. 
Information om deltagarna samt grundstatistik togs fram. Därefter sammanställdes 
resultatet på frågorna i diagram. Med hjälp av de inledande grundfrågorna kunde 
korsjämförelser göras, t.ex. sortering efter ålder eller användarfrekvens. Med utgångs-
punkt från grundstatistiken gav detta tillsammans med korsjämförelsen ett bra 
analysunderlag.  

Medeltal och procent hade tidigare beräknats med hjälp av enkätsystemet och dessa blev 
jämförbara tal i analysen. Grundstatistiken visas i diagram och avvikande siffror, såsom 
stora variationer, kommenteras för att förtydliga resultatet. Diagram med resultat från 
korsjämförelsen har endast presenterats vid intressanta avvikelser. 

Även den kvalitativa datan från den öppna frågan i enkäten, sammanställdes via 
kommunens enkätsystem i Excel. Analysen inleddes med att identifiera mönster i svaren 
samt eliminera upprepade åsikter. Därefter kunde datan kategoriseras. Kategorier 
bestämdes utifrån syftet med undersökningen.  

3.5 Användbarhetstest 
Baserat på de frågor som gav skilda åsikter eller starkt negativa åsikter i enkät-
undersökningen, utformades ett användbarhetstest för att få förståelse för eventuella 
bakomliggande faktorer. Testet inleddes med att alla testpersoner fick ta del av en kort, 
skriftlig information om testets innehåll. Testet bestod av 6 uppgifter som testpersonerna 
skulle utföra inom en viss tid. Deltagaren hade själv möjlighet att avbryta innan den 
utsatta maxtiden för varje uppgift passerades. Mellan varje fråga gick testpersonen 
tillbaka till intranätets startsida för att ha samma utgångsläge inför varje ny uppgift. 
Undersökningen avslutades med tillfredställelsefrågor om hur testpersonen hade upplevt 
testet, vad som var svårast, samt vad han/hon tycker om Kompassen. 

För varje uppgift gjordes anteckningar om: 

• Hur personen navigerade  
• Antal sidor han/hon besökte för att hitta rätt svar 
• Antal klick 
• Antal sökord 
• Reaktioner 
• Om testpersonen lyckades utföra uppgiften 
• Tid att utföra uppgift 

                                                 
73 Förståelse, beskrivning och förklaring, s 202 
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3.5.1 Urval 
Användbarhetstestet bestod av 6 deltagare, då rekommenderat antal försökspersoner i ett 
användbarhetstest enligt teorier är 5-12 personer. För att få en så bra spridning som 
möjligt, sattes kriterier upp för urvalet. Bland annat skulle testpersonerna tillhöra olika 
förvaltningar, samt skulle hänsyn tas till ålder. Önskemålet var att hälften av deltagarna 
skulle vara över 40 år och hälften under 40 år. Utifrån dessa kriterier gjordes ett 
slumpmässigt urval för att få fram deltagare.  

3.5.2 Analys 
Mätningar som gjordes under testet, sammanställdes i form av tabeller och är uppdelade 
per uppgift. Bokstäverna A-F i tabellerna representerar varje deltagare. Kommentarer 
som gjordes av deltagarna under testets gång, samt anteckningar om testpersonernas 
reaktioner, presenteras också i tabellerna. 

I de fall då deltagaren har valt att bryta, noterades tiden för avbrottet för att se hur lång 
tid det tog innan testpersonerna gav upp. 

3.6 Metodkritik 
Eftersom kommunen har ca 10 000 anställda, valdes utvärderingen att inledas med en 
enkät med syftet att nå ut till så många som möjligt. Detta hade inte varit möjligt vid en 
intervju pga. tidsbegränsning, vilket skulle ha begränsat antalet deltagare. Nackdelen med 
en enkätundersökning är att den kan bidra till en låg svarsprocent. För att motverka detta 
gjordes ett stort urval, samt skickades påminnelser ut. En annan nackdel är att 
utvärderarna inte har kontakt med respondenten vilket gör att han/hon inte kan få 
ledning vid eventuella missförstånd. 

Anledningen till att enkätundersökningen följdes upp med ett användbarhetstest, var för 
att se om orsakerna bakom vissa resultat kunde identifieras. Nackdelen med ett 
användbarhetstest är att man når ut till få personer, vilket gör att resultatet kan bli 
missvisande beroende på vilka som deltar. Nackdelen är också att det är tidskrävande och 
att det därför kan vara svårt att hitta personer som vill ställa upp. Anledningen till att ett 
användbarhetstest ändå utfördes, var för att få en förståelse för hur användarna handlar 
och reagerar när de integrerar med systemet. 

För att öka tillförlitligheten vid utvärderingen kombinerades två olika undersöknings-
metoder. För att ytterligare öka reliabiliteten har teori tagits med om hur en enkät bör 
vara uppbyggd, hur ett representativt urval väljs ut, samt hur ett användbarhetstest går 
till. Genom att noga förklara tillvägagångssättet och vilket urval som har gjorts, har 
hänsyn tagits till att undersökningen ska kunna ge samma resultat vid ett senare 
mättillfälle. Vid användbarhetstestet gavs skriftliga instruktioner för att alla deltagare 
skulle få exakt samma information och därmed ha samma förutsättningar inför testet. 
Detta gjordes för att öka reliabiliteten. 

Validiteten ökades genom att frågorna i enkäten grundades på Nielsens 10 användbar-
hetsprinciper. Detta gjordes för att försäkra om att resultatet bara avsåg användbarheten 
och inga andra aspekter. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen och användbarhetstestet 
som har genomförts. 

4.1 Resultat enkät 
Av de 1147 tillfrågade svarade 646 personer på enkäten, vilket resulterade i en svars-
procent på ca 56 %. Respondenterna var utspridda på alla förvaltningarna. Eftersom 
förvaltningarnas storlek varierar, skiljer sig antal representanter per förvaltning mycket. 
Exempelvis var det bara tre anställda på Miljökontoret som deltog, jämfört med 285 
personer på Socialtjänsten. Detta stämmer relativt bra överens med kommunens statistik 
över anställda från årsskiftet 08/09, då Miljökontoret utgjorde 0,27 % av de anställda 
inom kommunen och Socialförvaltningen 42,0 %. I övrigt är urvalet relativt 
representativt, då de största förvaltningarna har fler respondenter än de mindre 
förvaltningarna. 

Fördelningen på förvaltningarna var: 

Förvaltning Antal % 

A. Stadskontoret 75 11,6
B. Skol- och barnomsorgsförvaltningen 130 20,1
C. Socialtjänsten 285 44,1
D. Fritid Jönköping 21 3,3
E. Kultur Jönköping 17 2,6
F. Miljökontoret 3 0,5
G. Räddningstjänsten 16 2,5
H. Stadsbyggnadskontoret 22 3,4
I. Tekniska kontoret 77 11,9
Totalt 646 100

69,7 % av respondenterna var kvinnor och 30,3 % var män. Denna siffra stämmer 
någorlunda bra överens med den verkliga könsfördelningen inom kommunen som är  
80 % respektive 20 %. 

Åldersfördelningen såg ut enligt följande: 

Ålder: Antal % 

A. <30 år 45 7,0
B. 31-40 år 136 21,1
C. 41-50 år 186 28,8
D. 51-60 år 206 31,9
E. 61< 73 11,3
Totalt 646 100
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En av bakgrundsfrågorna i enkäten handlade om hur ofta respondenterna använder 
Kompassens tjänster. Frågan ställdes för att se om åsikterna om Kompassen kunde 
kopplas ihop med en viss användarfrekvens. 

Användarfrekvens Antal % 

A. Dagligen 356 55,1
B. Några gånger i veckan 181 28,0
C. Några gånger i månaden 84 13,0
D. Mer sällan än en gång i månaden 23 3,6
E. Aldrig 2 0,3
Totalt 646 100

I enkätundersökningen gav många respondenter sina åsikter i den sista öppna frågan. Det 
kom fram en hel del positiva omdömen, men övervägande kommentarer var åsikter om 
brister med intranätet och vad som borde förbättras. 

4.1.1 Positiva kommentarer 
De positiva kommentarer som gavs var bland annat att användarna tycker att intranätet 
innehåller mycket bra och relevant information. Övriga kommentarer som gavs var:  

• ”Det är skönt att ha allt samlat på ett ställe”  

• ”Jag tycker att det är väldigt bra med Kompassen ju mer jag lär mig” 

• ”Kompassen innehåller mycket bra information”  

• Flera av respondenterna är nöjda med hänvisningssystemet som är en e-tjänst för 
att sköta telefonerna, samt leta upp telefonnummer till anställda på kommunen.  

• Många anser att Kompassen är ett ovärderligt hjälpmedel och tycker att det är 
positivt att kunna läsa nyheter på sidan. 

4.1.2 Synpunkter på systemet 
Majoriteten av de negativa synpunkterna handlade främst om användbarheten, sök-
funktionen och navigationen. De flesta kommentarerna som handlade om sökfunk-
tionen, hade samma budskap och var ofta endast påpekanden om att den är dålig. 

Det gavs även åsikter om tekniska aspekter kring inloggningen, som många uppfattade 
som omständlig. Eftersom det inte kommer att tas hänsyn till tekniska lösningar i detta 
arbete, kommer kommentarer om inloggningen inte att presenteras nedan. Ansvarig på 
kommunen har dock fått ta del av dessa åsikter. 
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4.1.2.1 Navigation/struktur 
• De allra flesta tyckte att det var svårt att hitta det de söker, speciellt blanketter, 

dokument, administrativa rutiner och handböcker. 

• Flera ansåg att anledningen till att de inte hittar det de söker är för att det är en 
rörig struktur på Kompassen och att det är onödigt långa sökvägar. 

• Några tyckte att det var svårt att se var de befinner sig på Kompassen, samt 
vilken förvaltning de är under. 

• ”Man hittar ingen röd tråd mellan var de olika delarna kan finnas.” 

• Eftersom det är svårt att hitta det man letar efter, tar det mycket tid av de 
anställda, något som de anser att de inte har. Vissa ansåg att det tog lång tid att 
lära sig Kompassen. 

• ”Det finns mycket bra information på Kompassen men det är som att leta efter 
en nål i en höstack, logiken stämmer inte.” 

• ”Jag tycker att Kompassen är gjord efter ett inifrånperspektiv och för lite från ett 
användarperspektiv. Du måste kunna verksamheten för att leta information. Om 
du inte vet hur vi är organiserade på detaljnivå i respektive förvaltning så är det 
väldigt svårt att hitta svaren.” 

• ”Ett förbättringsförslag är att det borde finnas någon slags karta över hur 
helheten ser ut.” 

• Vissa av de anställda önskar att få en utbildning för att lära sig hur Kompassen är 
strukturerad, samt för att veta vilka funktioner och tjänster som finns. 

4.1.2.2 Menyer/rubriker/länkar 
• Vissa anser att rubrikerna inte har passande namn och därmed bidrar till 

svårigheter att hitta information 

• En del av respondenterna anser att länkarna har ologiska namn 

• Några av användarna saknar underrubriker för att lättare hitta dokument och 
tjänster. 

• ”Länkar och menyer ligger osorterat och därför är det svårt att hitta någon logik i 
strukturen” 

• ”Om man ska hitta dokument via menyerna måste man förstå tänket bakom 
uppbyggnaden och logiken, t.ex. vad som är förvaltningsspecifikt och kommun-
övergripande.” 

• ”Tydligare rubriker krävs” 

• ”Det bör vara lättare att skilja mellan olika rubriker, skulle kunna lösas med olika 
färger.” 
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4.1.2.3 Layout 
• Många anser att Kompassen är plottrig, att det är mycket information på en 

begränsad yta.  

• En del användare ansåg att symbolerna borde bli tydligare. 

• ”Sidan känns tråkig och gammeldags, gränssnittet känns mossigt.” 

• ”Tråkiga bilder som inte representerar våra förvaltningar, mest byggnader” 

• ”De brister som jag upplever är främst orienterade kring användarvänligheten.” 

• Många anser att startsidan innehåller alldeles för mycket information och önskar 
att mängden text dras ned där. 

• ”Förstasidan ska vara mer välkomnande med exempelvis en aktuell bild och 
sedan en länkbeskrivning till exempelvis nyheter och personal” 

4.1.2.4 Sökfunktionen 

• ”Sökresultatet ger alldeles för många irrelevanta träffar” 

• ”Ju fler ord man skriver, ju fler träffar får man istället för att förfina sitt urval” 

• ”Ett förbättringsförslag är att det borde gå att välja om man vill söka på sidor 
eller dokument.” 

• ”Man skulle kunna söka på just blanketter istället för att söka via områden. Om 
blanketten inte finns inom ett område måste man testa nästa, vilket är 
tidskrävande.” 

• ”Det verkar svårt att snäva in sökmålet” 

• ”Sökfunktionen har aldrig tagit mig till den information jag har sökt” 

4.1.2.5 Övrigt 

• Flera respondenter saknar kommunövergripande information om anställda, 
kontaktpersoner och verksamheter. Även telefonlista önskas. 

• Flera önskar att uppdateringen ska bli bättre, då de uppfattar att flera dokument 
inte känns aktuella och därför inte används. 

• ”Sökvägar bör synas på utskrivna blanketter så att man vet var man hittade dem. 
Det är svårt att hitta blanketter, eftersom de finns på flera olika ställen.” 

• ”Det är viktigt att förklara vad man kan få för hjälp och vägledning av 
Kompassen. Detta är extra viktigt eftersom det finns många som inte är bekväma 
med datorer.” 

• ”Flera vet inte ens vad man kan leta efter på Kompassen och önskar därför en 
annan struktur av systemet.” 

• ”Det är lätt att råka avsluta Kompassen av misstag och måste då logga in på nytt. 
Skulle vara bra om man fick bekräfta att man verkligen vill avsluta.” 

• ”I det stora hela tycker jag att Kompassen är nästan användarfientlig” 
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4.1.3 Resultatdiagram 

 
Figur 7: Enkät grundstatistik fråga 1 

”Jag tycker om Kompassens utseende” 
Nästan hälften av användarna; 47,8 %, anser att de varken instämmer helt eller inte alls, 
utan har gett Kompassen 3 i betyg på en 5-gradig skala. Medelvärdet ligger på 2,99 vilket 
nästan exakt är mitten. 

 

 
Figur 8: Enkät förvaltningsstatistik fråga 1 

”Jag tycker om Kompassens utseende” (förvaltningsstatistik) 
Resultatet visar vad respektive förvaltning anser om Kompassens utseende. Diagrammet 
visar att majoriteten av respondenterna på Fritid Jönköping har gett betyg 2 jämfört med 
majoriteten på Kultur Jönköping som har gett betyg 4. 
 
 
 



Resultat 

39 

 
Figur 9: Enkät grundstatistik fråga 2 

”Jag tycker att det är lätt att urskilja texten från bakgrunden” 
Resultatet visar att en majoritet av respondenterna tycker att det är lätt att urskilja texten 
från bakgrunden. 43,3 % har gett betyget 4 och medelvärdet är 3,65. 

 

 
Figur 10: Enkät grundstatistik fråga 3 

”Rubrikerna visar tydligt var på Kompassen jag befinner mig” 
Som visas i figur 10, är resultaten relativt utspridda på påståendet att de tillfrågade kan se 
var han/hon befinner sig med hjälp av rubrikerna. De flesta respondenter har gett ett 
betyg mellan 2 och 4. Medelvärdet hamnar på 3,04. 
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Figur 11: Enkät förvaltningsstatistik fråga 3 

”Rubrikerna visar tydligt var på Kompassen jag befinner mig” (förvaltningsstatistik) 
Medelvärdet skiljer sig mest mellan Miljökontoret och Räddningstjänsten som ger ett 
medelvärde på 4,33 respektive 2,62. Majoriteten på Stadsbyggnadskontoret samt 
Tekniska kontoret ger 4 i betyg jämfört med Fritid Jönköping och Räddningstjänsten där 
majoriteten har gett betyg 2. 

 

 
Figur 12: Enkät grundstatistik fråga 4 
”Det är lätt att förstå hur jag tar mig till de olika delarna i Kompassen” 
På påståendet att det är lätt att förstå hur man ska ta sig till de olika delarna i Kompassen, 
lutade svaren åt det negativa hållet. 33,3 % av respondenterna gav betyg 2 och endast  
3,1 % gav betyget 5, som innebär att de instämmer helt. 
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Figur 13: Enkät förvaltningsstatistik fråga 4 
”Det är lätt att förstå hur jag tar mig till de olika delarna i Kompassen” (förvaltningsstatistik) 
I samtliga förvaltningar, förutom Fritid Jönköping och Miljökontoret, har majoriteten 
gett betyg 2 på påståendet att det är lätt att förstå hur man tar sig till de olika delarna i 
Kompassen. I alla förvaltningar förutom Miljökontoret är det någon som har angett att 
de inte instämmer alls med påståendet.  

 

 
Figur 14: Enkät grundstatistik fråga 5 
”Kompassen använder ord och uttryck som jag är bekant med” 
Påståendet om att Kompassen använder ord och uttryck som användarna är bekanta med 
har fått högst betyg. Hela 44,9 % har gett betyget 4 och medelvärdet är 3,76 vilket är det 
högsta medelvärdet bland alla påståenden. 
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Figur 15: Enkät grundstatistik fråga 6 
”Jag tycker att det är lätt att hitta det jag söker.” 
De anställda har gett lägst betyg på påståendet om att de tycker det är lätt att hitta det 
man söker. Majoriteten har gett betyg mellan 1-3. Medelvärdet är det lägsta bland alla 
frågor och slutar på 2,36. Hela 23,8 % anser att de inte instämmer alls med påståendet. 

 

 
Figur 16: Enkät förvaltningsstatistik fråga 6 
”Jag tycker att det är lätt att hitta det jag söker.” (förvaltningsstatistik)  
I detta diagram har Räddningstjänsten endast gett ett medelvärde på 1,94 vilket är det 
lägsta i samtliga diagram. Väldigt få respondenter har angett svaret ”vet inte”, vilket 
betyder att de flesta har tagit ställning till påståendet. 
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Figur 17: Enkät grundstatistik fråga 7 

”Jag kan på ett enkelt sätt komma tillbaka till startsidan eller föregående sida.”  
På påståendet att användaren enkelt kan komma tillbaka till startsidan eller föregående 
sida, är resultatet relativt utspritt. 11,6 % av deltagarna har svarat att de inte vet. 
Medelvärdet är 3,34. 

 

 
Figur 18: Enkät grundstatistik fråga 8 

”Det beskrivs tydligt på Kompassen hur sökfunktionerna ska användas.” 
Många anser att det inte står tydligt beskrivet hur Kompassens sökfunktioner ska 
användas. Majoriteten har gett ett betyg mellan 1-3 och endast 2,5 % av respondenterna 
har angett att de instämmer helt (betyg 5). 
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Figur 19: Enkät grundstatistik fråga 9 

”Namnen på menyerna är passande” 
42,7 % av respondenterna har gett betyg 3 på påståendet att namnen på menyerna är 
passande. Medelvärdet är 3,03 och innebär att de flesta varken instämmer helt eller inte 
alls. 

 

 
Figur 20: Enkät grundstatistik fråga 10 
”Namnen på länkarna är enkla och beskrivande” 
43,2 % av deltagarna har gett betyget 3 på påståendet om namnen på länkarna är enkla 
och beskrivande. Endast 2,8 % menar att de instämmer helt. Nästan lika många har gett 
betyg 2 som 4. 
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Figur 21: Enkät grundstatistik fråga 11 

”Länkarna tar mig dit jag vill” 
Resultatet i figur 21 ger ett medelvärde på 3,0. Nästan lika stor andel som instämmer helt 
anser att de inte instämmer alls. Andel deltagare som har gett betyget 1samt 5 är 5,4 % 
respektive 4,3 %. 

 

 
Figur 22: Enkät grundstatistik fråga 12 

”Kompassen innehåller relevanta tjänster” 
På påståendet att Kompassen innehåller relevanta tjänster, ger en majoritet av 
respondenterna betyg 3 och 4 vilket är ett övervägande positivt omdöme. Detta ger ett 
medelvärde på 3,35. 
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Figur 23: Enkät grundstatistik fråga 13 
”Det står tydligt förklarat på Kompassen hur man ska använda den” 
Majoriteten anser inte att det står tydligt förklarat på Kompassen hur man ska använda 
den och ger därför ett negativt omdöme. En stor del av deltagarna (11,9 %) menar att de 
inte kan ta ställning och har därför svarat att de inte vet. 

 

 
Figur 24: Enkät grundstatistik fråga 14 

”Vid frågor och synpunkter gällande Kompassen, vet jag vem jag ska vända mig till.” 
Respondenterna har väldigt utspridda åsikter på påståendet att de vet vem de ska vända 
sig till om de har synpunkter på Kompassen. Varje betyg har haft en svarsfrekvens 
mellan 13,5 % och 21,7 % vilket är det mest jämna resultatet på alla påståenden. 
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Figur 25: Enkät grundstatistik fråga 15 

”Sammanfattningsvis, vilket betyg skulle du sätta på Kompassens användarvänlighet?”  
Den sista frågan, där respondenterna skulle betygsätta Kompassens användarvänlighet, 
slutade med ett medelvärde på 2,87. Endast 1,4 % av deltagarna gav betyget 5. 

 

 
Figur 26: Enkät förvaltningsstatistik fråga 15 
”Sammanfattningsvis, vilket betyg skulle du sätta på Kompassens användarvänlighet?” 
(förvaltningsstatistik) 
Majoriteten har gett betyg 3 inom samtliga förvaltningar förutom Fritid Jönköping som 
har gett betyg 2. Detta stämmer väl överens med grundstatistiken där betyg 3 är över-
representerat. Endast tre förvaltningar har gett betyg 5. 
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4.2 Resultat användbarhetstest  
Av de slumpmässigt utvalda personerna i användbarhetstestet, deltog 5 kvinnor och 1 
man. I enkätundersökningen visades att åsikter inte skilde sig mellan kvinnor och män. 
Därför har inte hänsyn tagits till kön i användbarhetstestet och den ojämna fördelningen 
bör inte ge ett snedvridet resultat. 
5 av de 6 deltagarna loggar in på Kompassen varje dag och 4 deltagare anser att de 
använder Kompassens tjänster mer frekvent i sitt dagliga arbete.  

De förvaltningar som representerades i undersökningen var Fritid Jönköping, Räddnings-
tjänsten, Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret 
och Tekniska kontoret. 

Resultatet från användbarhetstestet presenteras i tabeller nedan. Kommentarer inom 
citattecken är direktciterat av testpersonerna. Övriga kommentarer är observationer 
gjorda av testansvariga.  

4.2.1 Resultattabeller 

Testperson Tid 
 

Anledning till 
avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord

Kommentarer under 
testet 

A 
 

2.30 Klarade uppgift 3 5 1 Agerar väldigt osäkert 

B 
 

2.32 Bryter 5 4 1 ”Borde ligga högst upp 
så att man ser.” 

C 
 

0.44 Klarade uppgift 1 1 -  

D 
 

0.15 Klarade uppgift 1 - -  

E 
 

0.05 Klarade uppgift 1 - -  

F 
 

0.07 Klarade uppgift 1 - -  

Figur 27: Användbarhetstest resultat uppgift 1 
”Ta reda på vem du ska vända dig till om du har frågor eller synpunkter på Kompassen.” 
De första två deltagarna hade problem med att lösa denna uppgift, vilket märks tids-
mässigt och i antal klick. Det var dock bara deltagare B som valde att bryta. Resterande 
deltagare löste uppgiften inom 45 sekunder. 
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Testperson Tid 
 

Anledning till 
avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord

Kommentarer under 
testet 

A 
 

5.33 Klarade uppgift 5 17 2 Använde enbart sin 
egen förvaltningssida för 
att lösa uppgiften. 

B 
 

0.52 Klarade uppgift 3 3 1  

C 
 

0.55 Klarade uppgift 3 5 -  

D 
 

0.36 Klarade uppgift 3 3 1  

E 
 

4.03 Klarade uppgift 11 14 1  

F 
 

1.37 Klarade uppgift 4 7 -  

Figur 28: Användbarhetstest resultat uppgift 2 
”Hitta dokumentet Allmän säkerhetsinformation till anställda i Jönköpings kommun” 
Detta var den enda uppgiften som alla deltagare lyckades lösa. Det är dock varierande 
resultat tidsmässigt, då den snabbaste lyckades lösa uppgiften på 36 sekunder och den 
långsammaste på drygt 5 ½ minut. Deltagare E klarade att lösa uppgiften men hade vissa 
svårigheter, vilket märks i antal sidor han/hon besökte. 

 

Testperson Tid 
 

Anledning till 
avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord 

Kommentarer under 
testet 

A 
 

2.36 Bryter 3 5 2 ”Hur gör man en 
snabblänk?” Hittade inte 
den eftersökta sidan, 
samt visste inte hur 
funktionen fungerade. 

B 
 

1.29 Bryter 3 3 1 Förstod inte alls hur 
funktionen fungerar. 
Hade aldrig reflekterat 
över funktionen tidigare 

C 
 

1.16 Klarade uppgift 3 5 -  

D 
 

2.31 Klarade uppgift 7 11 4  

E 
 

0.27 Klarade uppgift 2 2 -  

F 
 

3.18 Klarade uppgift 5 10 - Hade svårt att hitta 
funktionen.  

Figur 29: Användbarhetstest resultat uppgift 3 
”Som användare kan du skapa en snabblänk/genväg till sidor som du ofta besöker. Lägg till 
Wätterstänk 2009 som en snabblänk.” 
Flera deltagare hade svårt att förstå funktionen och hade inte lagt märke till denna 
tidigare. De försökte därför använda sig av webbläsarens funktion för att lägga till 
favoriter. Majoriteten av deltagarna klarade dock att lösa uppgiften.  
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Testperson Tid 
 

Anledning 
till avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord

Kommentarer under 
testet 

A 
 

- Tiden gick ut 8 14 4 ”Sökfunktionen är svår” 

B 
 

2.17 Bryter 5 4 3 ”Dåligt att man inte kan 
hitta programmet lättare 
via sök” 

C 
 

- Tiden går ut 7 7 8 ”Kass sökfunktion” 

D 
 

- Tiden går ut 9 14 7 ”Alla klagar på 
sökfunktionen” 

E 
 

3.27 Bryter 5 10 5 ”Söken är helt kass, har 
aldrig fått någonting att 
fungera”  

F 
 

3.47 Bryter 6 6 6 ”Vore bra om 
personalklubben låg 
under egen rubrik och 
inte under personal” 

Figur 30: Användbarhetstest resultat uppgift 4 
”Ta reda på personalklubbens program för 2009 genom att använda sökfunktionen.” 

Trots det höga antalet besökta sidor, var detta den enda uppgift som ingen av deltagarna 
lyckade lösa, antingen gick tiden ut eller valde de att bryta. Trots att deltagare C skrev in 8 
sökord hittade han/hon aldrig rätt. Ingen av deltagarna lyckades snäva in sökresultatet. 
Samtliga deltagare hade åsikter om sökfunktionen. 

 

Testperson Tid 
 

Anledning till 
avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord

Kommentarer under 
testet 

A 
 

6.14 Bryter 12 28 3 Var osäker på vad som 
låg under respektive 
rubrik. 

B 
 

2.54 Bryter 6 9 1 ”Här hade jag ringt 
någon istället” 

C 
 

2.39 Klarade uppgift 5 9 1 Undrade vad Sys. 
Säkerhetsarbete var för 
något 

D 
 

3.19 Klarade uppgift 8 12 1  

E 
 

- Tiden går ut 12 22 - ”Hade valt att ringa 
någon istället.” 

F 
 

0.35 Klarade uppgift 3 3 -  

Figur 31: Användbarhetstest resultat uppgift 5 
”Ni ska möblera om på kontoret och i slutet av er korridor finns en nödutgång. Ta reda på vilka 
interna rutiner och instruktioner som gäller för denna situation.” 

Detta är den uppgift som gav mest spridda resultat. Hälften av deltagarna lyckades 
slutföra uppgiften och hälften valde att bryta eller passerade den utsatta maxtiden. Antal 
klick varierar mest i denna uppgift då den snabbaste löste uppgiften på 3 klick, medan 
den som hade mest problem klickade 28 gånger innan han/hon valde att bryta.  
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Testperson Tid 
 

Anledning till 
avslut 

Antal 
besökta 
sidor 

Antal 
klick 

Antal 
sökord

Kommentarer under 
testet 

A 
 

6.58 Klarade uppgift 6 20 1 ”Blir inte att man 
använder Kompassen 
eftersom det är så svårt 
att hitta.” 

B 
 

2.16 Bryter 5 6 1 Anser att dokument 
generellt är svåra att hitta. 

C 
 

6.23 Klarade uppgift 9 30 2 ”Suck”, ”6:an var svårast 
att lösa.” Tyckte det 
kändes ologiskt att 
dokumentet låg under 
andra policies. 

D 
 

2.16 Klarade uppgift 7 16 1  

E 
 

2.53 Klarade uppgift 11 13 -  

F 
 

2.10 Klarade uppgift 4 12 2  

Figur 32: Användbarhetstest resultat uppgift 6 
”Ta reda på vad Jönköpings kommun har för policy angående säkerheten vid användning av fordon i 
tjänst.” 
5 av 6 deltagare klarade denna uppgift, men trots detta, var antal klick väldigt högt. Den 
deltagare som klickade minst antal gånger, var den person som valde att bryta. Ingen 
testperson lyckades lösa uppgiften under 2 minuter. Den här uppgiften var den som de 
flesta deltagare ansåg var svårast efter uppgift 4. 
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5 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslagen grundas på resultaten från de båda testerna, samt de teorier som 
har presenterats tidigare i arbetet. Förslagen är relativt enkla men har tagits fram utifrån 
den kritik som användarna själva har riktat mot systemet. Förbättringsförslagen har även 
anpassats till den varierande datorvanan som de anställda på kommunen har. 

Bilderna i förbättringsförslagen är till för att förtydliga texterna. 

5.1 Sökfunktion 
Sökfunktionen är den del av intranätet som har fått mest kritik från användarna. Efter-
som systemet är så stort och har en komplex struktur, vill många använda sökfunktionen 
för att lättare hitta det de söker. Det som främst kom fram i testerna är att användarna 
har problem att begränsa sin sökning.  

Kommunen bör överväga att införa en ny sökmotor där det är möjligt att begränsa 
sökningar genom plustecken och citationstecken, samt genom att välja om man vill söka 
på sidor eller dokument. I anslutning till sökfunktionen bör det även finnas med en kort 
beskrivning på hur denna fungerar, för att undvika onödiga felsökningar. 

I testerna var det flera användare som inte förstod att deras sökning inte gav några 
träffar, eftersom de inte blev informerade om detta. Vid en sökning som inte ger några 
träffar bör detta tydligt stå. 

Enligt Mediabyrån som i sin tur hänvisar till Nielsen, bör sökfunktionen vara placerad 
högst upp till höger och vara tillgänglig från webbplatsens samtliga sidor.74 I dag är 
sökfunktionen placerad högst upp till vänster. 

 

 
Figur 33: Förslag på ny sökfunktion 

 

I samband med den nya sökfunktionen finns en länk till instruktioner om hur funktionen 
ska användas samt en länk till en avancerad sökning. 

Genom länken ”Avancerad sökning”, har användaren möjlighet att på ett enkelt sätt 
begränsa sin sökning genom att välja inom vilken förvaltning eller verksamhet som 
sökningen ska göras. Det finns också möjlighet till ytterligare kategorisering då 
användaren kan välja att endast söka på dokument eller webbsidor. Vid sökning av 
övergripande kommunfrågor behöver inget av alternativen ”Förvaltning” eller 
”Verksamhet” väljas. 

                                                 
74 http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/navigation/search.html hämtad 2009-04-20 
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Figur 34: Förslag på avancerad sökning 

5.2 Navigation 
Enligt teorier är det viktigt att en användare som navigerar på en webbplats vet vart han 
kan ta sig, var han befinner sig och var han har varit. Vid testerna var det många som 
hade problem med hur de skulle ta sig till olika delar av systemet. Även om de visste vad 
de var ute efter, visste de inte hur de skulle ta sig dit.  

Ett sätt att se strukturen för hela webbplatsen och därmed se vilka valmöjligheter det 
finns, är att ha en så kallad webbkarta. Webbkartan bör vara placerad lättåtkomligt på 
startsidan.  

För att en användare på ett tydligt sätt ska se var han/hon befinner sig och var han/hon 
har varit, kan ett navigationsschema vara användbart. Kompassen har i dag ett 
navigationsschema som har vissa brister, då sökvägen inte alltid är korrekt. T.ex. finns en 
direktlänk till Studentuppsatser från startsidan. När man klickar på den visar navigations-
schemat sökvägen Kompassen|Personal|Studentuppsatser. Det som är förvirrande är att 
det från personalsidan inte finns någon länk till studentuppsatser som är specifik för 
denna sida, utan bara direktlänken man redan har klickat på. Sökvägen borde då istället 
vara Kompassen |Studentuppsatser. 

I de fall ett navigationsschema skapar förvirring, bör det eventuellt tas bort eftersom det 
inte fyller sin funktion. Om det inte finns ett navigationsschema är det extra viktigt med 
tydliga rubriker. När schemat visar fel sökväg, känner inte användarna att han/hon har 
den kontroll över systemet som han/hon bör ha. Ett annat alternativ för att tydligt se var 
användaren befinner sig, är att inaktivera eller markera den aktuella sidan i menyn.  
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När navigationsschemat visar fel sökväg har inte användaren möjlighet att på ett enkelt 
sätt gå tillbaka till tidigare sida utan att använda webbläsarens bakåtknapp. Systemet ska 
enligt teorier erbjuda ett sätt för att kunna ångra ett val.  

Vid användbarhetstestet var det många som besökte samma sida flera gånger eftersom de 
inte var medvetna om var de hade varit. Ett sätt att undvika detta är att t.ex. byta färg på 
länkar till redan besökta sidor.  

 
Figur 35: Exempel på en webbkarta75 

Figuren visar ett exempel på hur en webbkarta kan se ut. Detta är bara ett exempel och är 
alltså inte en översikt över Kompassens befintliga struktur.  

5.3 Struktur 
Grunden till de flesta problem som Kompassens användare har, är strukturens 
komplexitet. För många användare är det otydligt vad som hör till de förvaltnings-
specifika delarna, samt vad som är kommunövergripande. Användarna har även svårig-
heter med att förstå menysystemet; vilken meny som gäller för alla på kommunen och 
vilka som tillhör en viss förvaltning. En webbkarta skulle även vara en lösning på detta 
problem och hjälpa användarna att förstå intranätets struktur.  

För att strukturera upp intranätet, bör de olika delarna kategoriseras och vara placerade 
på bestämda platser. T.ex. bör alla blanketter vara samlade på ett och samma ställe. Dessa 
bör finnas med i huvudmenyn, samt ha underkategorier för de olika områdena som 
blanketterna tillhör.  

Även menyerna bör struktureras upp. En tydlig huvudmeny bör finnas och vara till-
gänglig på alla sidor som användaren besöker. Huvudmenyn bör även ha undermenyer 
för att enkelt se hur olika sidor hör ihop. Samma information bör presenteras på samma 
ställe på samtliga sidor, eftersom det är viktigt med konsekvens på en webbplats. 

                                                 
75 http://www.projectpier.org/manual/tour/sitemap, hämtad 2009-04-20 
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Eftersom många användare ser den blå applikationsmenyn som huvudmeny, uppfattas 
det som märkligt att denna försvinner när användaren besöker en annan sida.  

Som lösning bör en ny huvudmeny placeras till vänster där applikationerna ingår, samt 
behålla den nuvarande menyn under bannern med kategorier som Startsida, 
Kommunövergripande, Förvaltningar, Verksamheter, Om oss (nuvarande länken ”Lär 
känna din arbetsgivare”), FAQ (Frequently Asked Question) och Hjälp. ”Startsida” tar 
användaren tillbaka till respektive förvaltnings startsida. Menyn Hjälp ska förse 
användaren med ett hjälpavsnitt om hur systemet, samt dess funktioner fungerar. För att 
visa att dessa är huvudmenyer, kan de vara markerade med samma färg.  
 
Huvudmenyn till vänster ska innehålla kommunövergripande kategorier som Blanketter, 
Handböcker, Applikationer m.m. När en användare exempelvis klickar på Applikationer 
ska en undermeny visas med de olika alternativen som tillhör denna kategori. Om 
förvaltningarna vill ha en egen meny, bör det vara tydligt markerad att denna är 
förvaltningsspecifik och kan rimligtvis ligga under den vänstra huvudmenyn. Naturligtvis 
ska inte de menyval som finns med i huvudmenyn finnas med i den förvaltningsspecifika 
menyn.  

 
Figur 36: Förslag på hur den övre huvudmenyn kan se ut. 

 
Figur 37: Förslag på hur den vänstra huvudmenyn kan se ut 

Båda menyerna i figur 36 och 37 är kommunövergripande och bör finnas med på 
samtliga sidor. Plustecknen indikerar att det finns en undermeny. I figur 37 illustreras 
undermenyn till Applikationer. Ordningen i menyn kan antingen delas upp i 
bokstavsordning eller i hur ofta tjänsterna används. 
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Idag länkas nyhetsartiklar till de olika verksamhetssidorna som artikeln tillhör. När en 
användare från startsidan klickar på en artikel för att läsa denna, står det plötsligt i 
navigationsschemat att han/hon befinner sig under en verksamhet, såsom IS/IT eller 
personal. Alla artiklar ligger alltså på olika ställen beroende på artikelns innehåll. När en 
anställd klickar på artiklarna, byts den grå menyn till vänster ut till den aktuella verksam-
hetens meny. Detta kan vara förvirrande eftersom användaren bara har valt att läsa en 
artikel och inte gå in på en viss förvaltning/verksamhet.  

En mer logisk lösning skulle vara att alla artiklar är samlade i ett enda arkiv och som 
ligger under samma rubrik. Det skulle kunna länkas till nyhetsarkivet från den vänstra 
huvudmenyn. Därefter kan verksamheterna och förvaltningarna välja, att på sin egen sida 
länka till de nyheter som är relevanta för dem. Om en anställd vill läsa de kommun-
övergripande artiklarna, kan han/hon välja denna underrubrik i den vänstra menyn (se 
figur 39) 

 
Figur 38: Förslag på hur nyheterna kan organiseras 

 
 

 
Figur 39: Förslag på vänstra huvudmenyn innehållande nyheter  

I huvudmenyn till vänster på sidan kan en användare välja att läsa nyheter som tillhör en 
viss förvaltning eller kommunövergripande nyheter. På så sätt slipper användarna att gå 
in på de förvaltningsspecifika sidorna för att ta del av deras nyheter. 
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5.4 Menyer/rubriker/länkar 
För att ett system ska vara användbart är det viktigt att använda en terminologi som är 
välkänt inom hela organisationen. Under användbarhetstestet visade det sig att en del 
användare hade svårt att förstå vad t.ex. Systematiskt säkerhetsarbete innebär. De trodde 
att sidan tillhörde Räddningstjänsten och att de inte hade där att göra. Det var även fler 
länkar och menyer som användarna inte hade någon aning om vad de innehöll. Detta 
ledde till att deltagarna klickade för fullt tills de hittade rätt, när de letade information. 

Enligt enkätundersökningen anser flera användare att vissa menyer inte har passande 
namn. Även i användbarhetstestet påpekades det att många namn på länkar och menyer 
är diffusa och svårtolkade. 

När man klickar på menyn ”Lagar, policies, reglementen” har policies kategoriserats och 
listats. Långt till höger på samma sida finns ytterligare en rubrik med namnet ”Andra 
policies”. I användbarhetstestet skapade denna rubrik förvirring då namnet inte förklarar 
vilka sorts policies den innehåller. 
 Det är viktigt att alla namn på menyer, länkar och rubriker faktiskt representerar vad 
som finns under och att dessa är logiskt placerade, eftersom det hindrar användare att gå 
under fel länk i onödan.  

En del menynamn bör bytas ut mot mer passande namn som är mer lättförståeliga för de 
anställda. Tydliga rubriker bör finnas på varje sida, då en användare aldrig ska behöva 
fundera över var i systemet han/hon befinner sig.  

5.5 Layout 
Vid enkätundersökningen framkom åsikter om att startsidan(se figur 1) ser rörig ut. 
Anledningen till detta kan vara att det i dag finns många länkar, vilket ger ett 
ostrukturerat intryck. Dessa kan bidra till att en användare lätt missar den mest relevanta 
informationen. Detta skulle t.ex. kunna åtgärdas genom att information om vem som har 
lagt upp en artikel, samt klockslag för denna, inte behöver finns med på startsidan. När 
en användare klickar på artikeln för att läsa den, ska informationen dock hittas 
tillsammans med artikeln. Kategori och datum för artiklarna är dock relevant att ha med 
på startsidan.  

I nyhetsarkivet finns idag länkar till varje månad för de senaste fyra åren. Detta bidrar till 
en enda lång lista med länkar. För att minimera information på skärmen skulle nyheterna 
kunna kategoriseras efter år och endast visa det aktuella årets månader på skärmen. 
Tidigare års månader finns som undermenyer, vilket indikeras med ett plustecken 
framför årets namn. Undermenyerna visas först då användaren klickar på ett specifikt års 
länk.  
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Figur 40: Förslag på nyhetsarkiv  

 
Enligt teorier ska navigationen inte stå för mer än 20 % av sidan. I dagsläget består 
startsidan av många länkar som definitivt utgör mer än de rekommenderade 20 %. 
Innehållet består av mindre än 80 % av sidans utrymme. De länkar som i första hand bör 
elimineras, är de som är placerade längst ner i högra hörnet vilket gör att dessa lätt 
förbises av användarna.  

Det bör vara tydligt markerat när användaren befinner sig på systemets startsida. I 
dagsläget finns det inget som indikerar detta, då det bara står respektive förvaltnings 
nyheter som rubrik. Då det kan vara svårt att hitta en passande rubrik till startsidan, kan 
denna markeras genom att ha en länk i huvudmenyn som heter Hem eller Startsida (se 
figur 36). Denna kan inaktiveras eller markeras då användaren befinner sig på respektive 
startsida. 

Generellt gäller för hela webbplatsen att gamla dokument och irrelevant information bör 
tas bort då detta tar fokus från viktig information. I enkätundersökningen var det flera 
som kommenterade att uppdateringen av Kompassen bör bli bättre. 

5.6 Övriga förbättringsförslag 
Övriga förbättringsförslag som skulle bidra till ökad användbarhet presenteras nedan i 
punktform.  

• Då flera användare kommenterade att ikonerna i applikationsmenyn var otydliga, 
bör dessa bytas ut. Framförallt gäller detta ikonerna till ”Lär känna din 
arbetsgivare” samt ”Tidomat”. Ikoner ska vara logiska och relatera till den rubrik 
ikonen tillhör. 

• Vid en sökning som ger väldigt många träffar, bör det indikeras att datorn 
”tänker”. Storleken på dokument bör stå angivet för att påvisa hur lång tid det 
kommer att ta att öppna. Dessa förslag är för att ge feedback till användaren. 

• Om en användare av misstag råkar avsluta Kompassen, måste denna gå igenom 
proceduren att logga in på nytt. Detta skapar irritation, vilket kom fram i 
enkätundersökningen. För att förhindra felbeslut, bör användaren tvingas 
bekräfta sitt val att verkligen vilja avsluta Kompassen. 

• Ett förslag som gavs vid enkätundersökningen och som bör betonas ytterligare, 
är att sökvägar ska kunna synas på utskrivna blanketter så att användarna vet var 
han/hon hittade dem. Vid användbarhetstestet hittade testpersonerna vissa 
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dokument efter stort antal klickningar, men konstaterade själva att de aldrig skulle 
hitta dokumentet via samma sökväg igen. Genom att ha sökvägen utskrivet på 
papper skulle denna situation kunna undvikas.  

• Via funktionen ”Mina favoriter”, kan användarna göra personliga snabblänkar till 
ofta besökta sidor. Det kom fram under användbarhetstestet att det är flera 
användare som inte vet hur funktionen fungerar eller ens har reflekterat över att 
den finns. Detta kan bero på att funktionen får väldigt lite utrymme då den ligger 
intryckt mellan andra funktioner och menyer.  
Ett förbättringsförslag är att placera den på samma sätt som den nuvarande 
sökfunktionen, med en tydlig bakgrund och rubrik. Under funktionen bör det 
finnas en länk till en kort beskrivning om hur denna fungerar.  

 

 
Figur 41: Förslag på hur Mina favoriter kan synas tydligare 
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6 Slutsats och diskussion 
Studenterna är nöjda med de resultat som undersökningarna har gett. Resultaten har varit 
lätta att tolka och har därför kunnat ge en rättvis bild av användarnas uppfattning av 
Kompassen.  

Studenterna känner att de har uppfyllt syftet med arbetet som var att ta reda på hur 
användarna uppfattar systemet i dag. Syftet var även att få en fördjupad kunskap inom 
ämnet interaktionsdesign samt om hur en utvärdering går till.  

Teorier från två kända profiler inom interaktionsdesign användes, för att få en mer 
trovärdig bild av ämnet. Det märktes dock att både Nielsens och Schneidermans regler 
gick mycket hand i hand. När information hämtades av andra författare inom 
interaktionsdesign, visade det sig att nästan alla hänvisade till Nielsen. Därför har det 
varit svårt att få olika perspektiv på ämnet.  

6.1 Diskussion enkätundersökning 
Svarsprocenten på 56 % i enkätundersökningen, var betydligt högre än förväntat. Den 
höga svarsprocenten kan ha att göra med att så många använder Kompassen och därmed 
har mycket åsikter kring den, samt att många har önskemål att förbättra systemet.  

Resultaten i enkätundersökningen kan variera beroende på om respondenten sällan 
använder intranätet eller är en frekvent användare av Kompassen, då han/hon kan ha lärt 
sig att hitta i systemet. Intranätet ska dock vara anpassat till alla anställda, oavsett hur ofta 
de använder Kompassen.  

I stort sätt var inte åldern samt kön avgörande för resultatet. De flesta hade liknande 
åsikter. Däremot märktes att användare under 40 är något mer kritiska mot systemet.  

Förvaltningsstatistiken kan vara missvisande eftersom det endast var 3 stycken från 
Miljökontoret som svarade på enkäten, jämfört med 285 respondenter på Social-
förvaltningen. Miljökontorets staplar i diagrammen blev därför alltid höga eller 
obefintliga, eftersom endast en respondents svar gav ett utslag på 30 %. 

En annan missvisande faktor kan vara att respondenterna inte hade Kompassen öppet 
när de svarade på enkäten. Detta kan ha bidragit till att de inte exakt vet hur systemet ser 
ut och fungerar. Ett exempel på detta kan vara frågan om användaren vet vem man ska 
vända sig till vid synpunkter, som gav ett väldigt utspritt svar. Informationen står tydligt 
på startsidan och de som hade Kompassen öppet såg detta direkt. De som inte hade 
intranätet öppet, kanske inte hade reflekterat över informationen på så sätt att de kom 
ihåg den utantill. 

Undersökningen av Kompassen fokuserar på den centrala delen. Ett problem som kan 
ha uppstått är om respondenterna inte vet vilka delar som är förvaltningsspecifika eller 
kommunövergripande. Åsikterna som har angivits kan därför beröra förvaltnings-
specifika delar av systemet.  

En intressant aspekt gällande kommentarerna, är att oavsett hur frekvent användningen 
av Kompassen är, så är det i stort sett samma kritik som har framförts. Dagliga 
användare hade mest kommentarer, vilket kan betyda att intranätet är svårlärt. Denna 
teori stöds genom att flera respondenter angav att det tog tid att lära sig att använda 
systemet. Det kan även bero på att de har ett intresse av att förbättra Kompassen. 
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Kommentarerna som gavs i den öppna frågan var i några fall svårtolkade, eftersom vissa 
respondenter hävdade motsatserna, t.ex. kommentarer om att Kompassen är bra 
uppdaterad respektive uppdateras för sällan. 

6.2 Diskussion användbarhetstest 
I användbarhetstestets urval togs ej hänsyn till om testpersonerna tidigare hade svarat på 
enkäten. Detta kan ha påverkat resultatet då användarna eventuellt har reflekterat över 
frågorna som tidigare hade ställts. 

Vid testet märktes stor skillnad mellan deltagare som använde Kompassen i sitt dagliga 
arbete, jämfört med de som använder systemet mer sällan. De förstnämnda hade bättre 
kunskap om vilken information som fanns under respektive rubrik. 

Flera mätningar gjordes på samma uppgift eftersom en ensam mätning inte säger 
tillräckligt. Exempelvis kunde en testperson klara av uppgiften på få antal klick, men 
tvekade och tänkte länge, vilket kunde resultera i att uppgiften tog lång tid att lösa. Andra 
klickade många gånger utan att riktigt reflektera över rubrikerna. 
Flera testpersoner klarade uppgifterna till slut, men klickade så många gånger att de inte 
skulle hitta tillbaka via samma sökväg. I flera fall gavs uppfattningen att deltagarna löste 
uppgiften av ren slump, vilket även kommenterades av några testpersoner. 

Uppgifterna kunde lösas på olika sätt, beroende på vilken förvaltning testpersonerna 
tillhör. Detta kan ha påverkat resultatet av antal klick och antal besökta sidor. 

6.3 Slutsats 
Efter undersökningarna som har gjorts, har studenterna kommit fram till att vissa avsnitt 
av Kompassen skulle behöva en hel del justeringar för att öka användbarheten. I testerna 
kom det fram att många av användarna anser att Kompassen är ett bra hjälpmedel. På 
grund av den bristande användbarheten och kunskapen om hur systemet fungerar är det 
dock många som undviker att använda systemet och istället letar information på annat 
sätt.  

Den andra forskarfrågan som arbetet har fokuserat på, är vilka eventuella förbättringar 
som kan göras för att uppnå bättre användbarhet. Denna fråga besvaras med de 
förbättringsförslag som presenteras under rubriken med samma namn.  

Arbetet kan förhoppningsvis användas som en inledande del i ett eventuellt förändrings-
arbete med Kompassen. Utvärderingen skulle kunna vidareutvecklas genom att involvera 
de förvaltningsspecifika delarna av systemet.  

Det har visats ett stort engagemang från deltagarna i de båda testen, inte minst i enkät-
undersökningen då så många ville vara med och delta, samt tog sig tid att skriva 
kommentarer och förbättringsförslag. Engagemanget tillsammans med att det inte 
tidigare har gjorts någon utvärdering av systemet, har bidragit till att hela arbetet har varit 
mycket intressant och givande. 

 



Referenser 

62 

7 Referenser 
7.1.1 Bildkällor 
Preece, Jenny, Rogers, Yvonne, Sharp, Helen (2007) Interaction design – beyond human-
computer interaction, andra upplagan, John Wiley & Sons Ltd ISBN: 978-0-470-01866-8 

ProjectPier (xxxx) Sitemaps  
URL:http://www.projectpier.org/manual/tour/sitemap (åtkomst 2009-04-20) 

 

7.1.2 Litteratur 
Befring, Edvard (1994) Forskningsmetodik och statistik, Lund: Studentlitteratur,  
ISBN 9144376316 

Halvorsen, Knut (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur,  
ISBN 9144366213 

Jacobsen, Dag Ingvar (2007) Förståelse, beskrivning och förklaring, Danmark: 
Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00638-3 

Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur, varför? - om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Malmö: Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-04096-7 

Lazar, Jonathan (2005) Web usability – a user-centered design approach, Addison Wesley 
Publishing Company, ISBN: 0-321-32135-9 

Nielsen, Jakob (2001) Användbar webbdesign, första upplagan, Sweden: Liber AB,  
ISBN: 91-47-03612-5 

Nielsen, Jakob (1993) Usability engineering, Academic Press ISBN: 0-12-518406-9 

Preece, Jenny, Rogers, Yvonne, Sharp, Helen (2007) Interaction design – beyond human-
computer interaction, andra upplagan, John Wiley & Sons Ltd ISBN: 978-0-470-01866-8 

Schneiderman, Ben (1998) Designing the user interface, tredje upplagan, Addison Wesley 
Publishing Company ISBN: 0-201-69497-2 

Trost, Jan (2001) Enkätboken, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, ISBN 9144018169 

Wärneryd, Bo (1990) Att fråga - Om frågekonstruktion i intervjuundersökningar och postenkäter, 
femte upplagan, Gotab, Stockholm, ISBN: 91-618-0382-0 

 

 



Referenser 

63 

7.1.3 Webbsidor 
Användarvänlighet och användbarhet i fokus (2009)Användarvänlighet i fokus  
URL: http://www.santai.nu/artiklar/anvandarvanlighet.htm (åtkomst 2009-02-25) 

Design after Thought (2009) Vad är interaktionsdesign? – designtanke från design after 
thought  
URL:http://designafterthought.net/eftertankar/eftertanke01.htm (åtkomst 2009-02-25) 

Design after Thought (2009) Användarvänlighet är inte användbart! - designtanke från 
design after thought  
URL: http://designafterthought.net/eftertankar/eftertanke02.htm (åtkomst 2009-02-25) 

Jakob Nielsen (2009) Jakob Nielsen biography,  
URL: www.useit.com/jakob (åtkomst 2009-02-20) 

Jakob Nielsen (2009)Heuristics for user interface design  
URL: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html (åtkomst 2009-02-20) 

Jönköpings kommun (2009-02-19) Fakta om kommunen,  
URL:http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/faktaomjonkoping.4.664ded7
71163cfcb190800026000.html (åtkomst 2009-03-05)  

Jönköpings kommun (senast ändrad 2009-01-07) Förvaltningar,  

URL:http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/
forvaltningar.4.664ded771163cfcb190800025726.html (åtkomst 2009-03-05) 

Jönköpings kommun (2008-06-12) Verksamhet och organisation  
URL:http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation.4
.664ded771163cfcb190800025686.html (åtkomst 2009-03-05) 

Mediabyrån (senast ändrad 2004-10-03) Användbara webbplatser- sökfunktion, 
URL: http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/navigation/search.html  
(åtkomst 2009-04-20)  

Mediabyrån (senast ändrad 2004-10-25) Användbara webbplatser- Menyer, 
URL: http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/navigation/menus.html 
(åtkomst 2009-04-20) 

Mediabyrån (senast ändrad 2004-10-03) Användbara webbplatser: design för funktion 
URL: http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/design/function.html  
(åtkomst 2009-04-28) 

Nationalencyklopedin (2009) människa- dator-interaktion,  
URL: http://www.ne.se/artikel/1033602 (åtkomst 2009-02-25) 

Nielsen Norman Group (2008) 
URL: http://www.nngroup.com/ (åtkomst 2009-02-20) 
 
 



Sökord 

64 

8 Sökord 
1 

10 användbarhetsprinciper ...............12 

8 

8 gyllene regler ..................................14 

A 

Användarvänlighet ............................11 
Användbarhet ...................................11 
Användbarhetstest ................ 23, 32, 48 

B 

Ben Schneiderman ............................14 
Beteendedesign ................................11 
Bortfall ...............................................22 

D 

Dataanalys .........................................24 
DECIDE ...............................................25 

E 

Empiriska population ........................21 
Enkätundersökning ...........................31 

F 

Faktiska urvalet .................................21 
Fasta frågor .......................................20 
Fritid Jönköping ....................... 7, 34, 48 
Frontpage ............................................ 8 
Förvaltningar ....................................... 7 

G 

Grundstatistik ....................................32 
gränssnittsdesign ..............................11 

I 

Interaktionsdesign ........................ 3, 11 
Intranät ............................................... 7 

J 

Jakob Nielsen ....................................12 
Jönköpings kommun ........................... 7 

K 

Kompassen .................................... 8, 27 

Kultur Jönköping ........................... 7, 34 
Kvalitativ data ................................... 19 
Kvalitativa analyser ........................... 24 
Kvantitativ data ........................... 19, 24 
Kvantitativa analyser ........................ 24 

M 

MDI ................................................... 11 
Miljökontoret ................................ 7, 34 

P 

Primärdata ........................................ 18 

R 

Reliabilitet ................................... 18, 19 
Respondenter ................................... 20 
Räddningstjänsten .................. 7, 34, 48 

S 

Sannolikhetsurval ............................. 21 
Sekundärdata .................................... 18 
SiteVison ............................................. 8 
Skol‐ och barnomsorgsförvaltningen 7, 
34, 48 

Slumpmässigt urval ........................... 21 
Socialtjänsten ................................ 7, 34 
Stadsbyggnadskontoret .......... 7, 34, 48 
Stadskontoret ......................... 7, 34, 48 
Svarsprocent ..................................... 22 

T 

Tekniska kontoret .................... 7, 34, 48 
Teoretiska populationen .................. 21 

U 

Urval .................................................. 21 
Usability heuristics ............................ 12 
Utvärderingsmetoder ....................... 22 

V,W 

Validitet ................................. 18, 19, 26 
Webbkartor ....................................... 16 

Ö 

Öppna frågor .................................... 20 



Bilagor 

65 

9 Bilagor 
Bilaga 1 Enkäten 

Bilaga 2 Testresultat enkät (grundstatistik) 

Bilaga 3 Uppgifter användbarhetstest 



Bilagor 

66 

9.1 Bilaga 1 
 
Hej 
Vi är studenter från Tekniska högskolan i Jönköping som just nu gör vårt 
examensarbete. Arbetet går ut på att utvärdera kommunens intranät, Kompassen med 
fokus på dess användarvänlighet. Med användarvänlighet menas hur enkelt och 
logiskt ett system är att använda. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja avsätta 3 minuter för fylla i den 
här enkäten med frågor om kompassens användarvänlighet. 

Med vänliga hälsningar 
My och Susanna 

 
Bakgrundsinformation 
 
Jag är:  kvinna  man 

     
   

Min ålder: <30 31-40 41-50 51-60 61< 
      
 

Vilken förvaltning tillhör du? 

 Stadskontoret  Miljökontoret 

 Skol- och 
barnomsorgsförvaltningen 

Räddningstjänsten 

 Socialtjänsten Stadsbyggnadskontoret

 Fritid Jönköping Tekniska kontoret 

 Kultur Jönköping 

 

  

Hur ofta använder du dig av kompassens tjänster? 

 
 
 
 

 Dagligen 

 Några gånger i veckan 

 Några gånger i månaden 

 Mer sällan än en gång i månaden

 Aldrig 



Bilagor 

67 

Kompassens användarvänlighet     

 1 
Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 
Instämmer 
helt 

 
Vet 
inte 

1. Jag tycker om Kompassens utseende       

2. Jag tycker att det är lätt att urskilja texten 
från bakgrunden 

      

3. Rubrikerna visar tydligt var på Kompassen 
jag befinner mig 

      

4. Det är lätt att förstå hur jag tar mig till de 
olika delarna i Kompassen. 

      

5. Kompassen använder ord och uttryck som 
jag är bekant med. 

      

6. Jag tycker att det är lätt att hitta det jag söker       

7. Jag kan på ett enkelt sätt komma tillbaka till 
startsidan eller föregående sida (utan att 
använda Internets bakåtknapp). 

      

8. Det beskrivs tydligt på Kompassen hur 
sökfunktionerna ska användas. 

      

9. Namnen på menyerna är passande.       

10. Namnen på länkarna är enkla och 
beskrivande. 

      

11. Länkarna tar mig dit jag vill.       

12. Kompassen innehåller relevanta tjänster.       

13. Det står tydligt förklarat på Kompassen hur 
man ska använda den. 

      

14. Vid frågor och synpunkter gällande 
Kompassen, vet jag vem jag ska vända mig till.
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15. Sammanfattningsvis, vilket betyg skulle du sätta på Kompassens 
användarvänlighet?(där 5 är högsta betyg) 

 

 

 

 

16. Lämna gärna kommentarer (vad fungerar bra, vad kan förbättras?) 

 
__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Tack för hjälpen! 

 

1 2 3 4 5 Vet inte 
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9.1 Bilaga 2 
 

 

Frågor (1-15) Medelvärde (skala 1-5) Median Tillfredsställelse (%) 

1 2,99 3 60  

2 3,65 4 73  

3 3,04 3 61  

4 2,58 3 52  

5 3,76 4 75  

6 2,36 2 47  

7 3,34 3 67  

8 2,46 2 49  

9 3,02 3 60  

10 2,94 3 59  

11 3 3 60  

12 3,35 3 67  

13 2,64 3 59  

14 2,85 3 57  

15 2,87 3 57  

Genomsnitt: 2,99 3 59,8 % 
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9.2 Bilaga 3 
 

Användbarhetstest av Kompassen 
 
Datum: måndag 6 april 2009 
 
Tid: ca 45 min 
 
Detta test ingår i en utvärdering av Kompassen. Testet består av 6 uppgifter som ska 
utföras med hjälp av Kompassen som verktyg. Det är viktigt att komma ihåg att det är 
systemet som testas och inte du som testperson. Känn dig därför inte stressad över att 
behöva få fram de rätta svaret så fort som möjligt, utan gör som du brukar i vanliga fall 
när du använder Kompassen. Det är bra om telefoner är avstängda under testet gång för 
att minska risk för distraktion. 
 
 
Uppgifter 

1. Ta reda på vem du ska vända dig till om du har frågor eller synpunkter på 
Kompassen. 

2. Hitta dokumentet ”Allmän säkerhetsinformation till anställda i Jönköpings 
kommun” 

3. Som användare kan du skapa en snabblänk/genväg till sidor som du ofta besöker. 
Lägg till Wätterstänk 2009 som en snabblänk. 

4. Ta reda på personalklubbens program för 2009 genom att använda 
sökfunktionen.  

5. Ni ska möblera om på kontoret och i slutet av er korridor finns en nödutgång. Ta 
reda på vilka interna rutiner och instruktioner som gäller för denna situation. 

6. Ta reda på vad Jönköpings kommun har för policy angående säkerheten vid 
användning av fordon i tjänst. 

 
 
 

Var säker på att du har förstått frågorna innan du sätter igång. 
 
 
 

 
 
 

Tack för att du ställer upp! 
 


