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Del 1

Utvärdering



Användartest

● 10 personer fick utföra uppgifter på hemsidan.

● De fick slumpartat iklä sig rollen som en student vid en viss 
institution.

● De uppmanades att tänka högt under uppgifterna.



● Användare har vid vissa uppgifter mycket svårt att relatera till rubriker för 
att förutse vad som följer.

● Högerspalter kan användas som genvägar för vanligt förekommande 
frågor, men;

● Användare missar ofta relevant information som de söker efter när den 
ligger i högerspalten, och;

● Användare har svårt att förutse var de tar vägen när de klickar i 
högerspalterna.



Enkät

● 13 frågor

● 86 anonyma studenter från sociologiska, pedagogiska & 

psykologiska-institutionen.

● Frågor om deras vanor och användning på universitetets hemsida.

● Skattningar (1-5) över vad som är viktigt för en studentwebb.

● Skattningar över nöjdhet, mm.



Enkät



Vad är viktigt för en student?



Heuristisk utvärdering.

● 10st principer framtagna av Norman och Nielsen (nngroup). 

● Till exempel:
○ Visibility of system status

○ Consistency and standards

○ Match between system and the real world

○ Recognition rather than recall

○ Aestethic and minimalist design

● Utvärderade hur bra de olika hemsidorna följde dessa principer.



Fas 1
Sammanfattning av fas 1:

● Hemsidans högerspalt är inkonsekvent och 

förvirrande.

● Menyerna måste standardiseras institutionerna 

emellan.

● Rubriker matchar inte alltid menyknappar.

● Brödsmulor visar inte tydligt var användaren 

befinner sig.

● Tydlig hemknapp saknas.

● Användare har svårt att få en överskådlig bild av 

vad som finns under respektive meny-flik.

Exempel på brödsmulor och otydlig hemknapp.

● Startsidorna för respektive 
program bör följa samma 
strukturer



Del 2

Förbättringsförslag



Lowfi-test

• En simpel prototyp av sidans struktur med utskrivna 
informationssidor från hemsidan.

• Studenter på campus fick välja det rubriknamn de tyckte 
representerade informationen på sidan bäst.

• Den insamlade datan tog vi med i beräkningen för vårt 
förbättringförslag med fliknamn.



Flikar och rubriker



Flikförslag

• Antagen = Ny student. 
• Kontaktinformation = Kontakta oss. 
• Studentinflytande
• Studievägledning 
• Stöd 
• Examensarbeten =  Tidigare examensarbeten
• Studera utomlands
• Examen = Inför & efter Examen



Generella förslag



Generella förslag

• Välkomstbrev skall enbart finnas under respektive programs “Ny 
student”. 

• Matchning flik- rubrik - text
• Dropdown-menyer

• Hemknapp 

• Brödsmulor 

-



För våra studenter



För våra studenter

• Flikförslag “IT” nedanför “Stöd” 
• En länk till IT under “Antagen”/

“Ny student” på programsidorna.
• Flytta “Scheman” till varje program

• Transportsträcka - Skall vara snabb
att scanna av.







Programstartsida



Tydligheten



VänlighetenVänligheten



Högerspalt



● Material publicerat av experter togs i beaktande såväl som material ur 
våra användartester och inspiration från andra hemsidor.

● Vi kom fram till en tumregel: “Om något är så viktigt att det behöver en 
färgglad knapp i högerspalten kan det förmodligen inkluderas i texten i 
mittspalten  eller i en egen flik istället.”

● Förslaget följer samma struktur genom varje sida

● Förslaget består av tre delar:
○ Genvägar, 
○ Relaterade länkar
○ Kontaktinformation 



Gå direkt till/ Genvägar

Relaterad information

Antagning.se
Studera med funktionshinder
Karta över campus
IT-tjänster
Studievägledning

Leva och bo
Information om Umeå Studentkår
Vanliga frågor

Kontaktinformation

Studievägledare
Erika Antill
090-786 59 62
Erika.antill@soc.umu.se

Studievägledare
Daniel Larsson
090-786 59 62
Daniel.larsson@soc.umu.se

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 3,
Vindarnas torg 1



Frågor


