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Startsidan >> Sammanfattning 
I denna uppsats genomför jag en kvalitativ analys i tre steg av webbkommunikationen hos Institu-
tionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mitt syfte är att få en helhetsbild av webb-
kommunikationen genom att undersöka webbplatsens struktur, användarvänlighet och produktion. 
Min utgångspunkt är institutionens webbplats <www.nordiska.su.se> och jag fastställer strukturen 
genom att kartlägga länkar, sidtyper och sidlayout. Genom deltagande observation med studenter 
undersöker jag webbplatsens användarvänlighet, och genom att intervjua personal fångar jag 
produktionen av webbplatsen. 
 
Mitt resultat visar att webbplatsen innehåller ett stort antal sidor och länkar, samt saknar en 
genomtänkt struktur och bra navigeringshjälpmedel vilket gör den svårnavigerad. Produktionen av 
webbplatsen är ett resultat av några av personalens arbete, som är en automatisk förlängning av 
deras ordinarie arbetsuppgifter. De saknar riktlinjer för webbplatsens innehåll och hur den ska vara 
strukturerad för att vara så användarvänlig som möjligt.  
 
Jag avslutar med att ge rekommendationer för hur webbplatsen skulle kunna bli mer strukturerad  
och användarvänlig. 
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1 Inledning 
Vi lever i ett informationssamhälle där kraven är stora på att relevant infor-
mation ständigt är lättillgänglig, och där det är möjligt tack vare datornätet 
Internet och det grafiska gränssnittet World Wide Web (www), här kallad 
webben. I allt större utsträckning är vi mindre och mindre hänvisade till 
kontors- och öppettider, och till att ge eller hämta alternativt få skickat till 
oss informationsmaterial i pappersformat. Har man bara tillgång till en dator 
med Internetuppkoppling samt ett företags eller liknandes URL-adress kan 
man själv hämta information när det passar. För en arbetsplats som Stock-
holms universitet är det av stor vikt att informationen är lättillgänglig och 
välstrukturerad, då cirka 34 000 personer i varierande ålder studerar hel- 
eller deltid på dag-, kvälls- och sommarkurser. Utbudet är cirka 900 kurser 
och 40 utbildningslinjer eller motsvarande. Anställd personal som sköter 
undervisning, administration och förvaltning är cirka 6 000 till antalet. Till 
det kommer alla presumtiva studenter respektive övriga, till exempel när-
ingsliv och press, som av olika skäl söker information hos universitetet. 

Institutionerna, som är 80 till antalet, har här en viktig roll. Det är hos dem 
ansvaret ligger att presentera aktuell och relevant information om respektive 
institutions kursutbud, schema och kurslitteratur, antagningskrav, vilka 
yrkesval utbildningar kan leda till, om institutionens öppettider, kompendie-
försäljning, institutionens personal, med mera. Detta finns numer för det 
mesta tillgängligt på respektive institutions webbplats, knutna till Stock-
holms universitets webbplats <www.su.se>. Hur detta tillgodoses av de olika 
institutionerna varierar dock utifrån intresse, kunskap och tid hos personalen.  

1.1 Syfte 
Mitt syfte är att analysera webbkommunikationen hos Institutionen för 
nordiska språk, inte bara genom att undersöka webbplatsens struktur – 
länkar, sidtyper och sidlayout – utan genom att försöka få en helhetsbild av 
kommunikationsprocessen. Det är egentligen två processer som bägge kan 
kopplas till strukturen på <www.nordiska.su.se>. Det ena är hur webbplatsen 
fungerar för användaren utifrån dess struktur – om det är lätt eller svårt att 
hitta information på webbplatsen. Det andra är produktionen hos institut-
ionen – vilka och hur många är inblandade i den, finns det någon systematik 
för den processen, och har det en synbar inverkan på resultatet för webb-
platsens struktur. Jag tycker det är intressant att undersöka om en webbplats 
utseende kan härledas ur det samspel som finns kring produktionen av den, 
såväl den tekniska biten som den innehållsmässiga, och om det i sin tur har 
indirekt betydelse för användarens upplevelse av webbplatsen. Genom att 
undersöka struktur, användarvänlighet och produktion kan jag få en helhets-
bild av hur en webbkommunikation kan se ut, och hur den ser ut hos Institu-
tionen för nordiska språk. Det finns inte så mycket forskning som tar ett 
helhetsgrepp om en webbkommunikation, så denna uppsats kanske kan 
komma till användning till exempel för universitetet och institutionerna i 
arbetet med sina respektive webbplatser. 
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För denna uppsats har jag dubbla mottagare – som dessutom är samma 
mottagare – vilket ger mig ett dubbelt syfte. Uppsatsen skrivs i ett akade-
miskt syfte till universitetet, och därmed min institution Nordiska språk. 
Samtidigt är det om och för institutionen jag skriver då det är deras webb-
plats jag analyserar. Då blir det i ett deskriptivt syfte, att ge en tydlig och  
klar bild av vad det är som är svårigheterna med webbplatsen, så att det  
finns något att utgå ifrån när webbplatsen ska utvecklas. Jag kommer därför 
att detaljerat analysera webbplatsens struktur, och utifrån det ge rekommen-
dationer till de förbättringar det kan finnas behov av. 

1.2 Institutionen för nordiska språk 
Institutionen för nordiska språk har haft en webbplats sedan 1996, och har 
ända sedan starten haft som utgångspunkt att förmedla information som man 
anser vara relevant för bland annat studenter. Idag finns det cirka femtio 
kurser att välja mellan, som alla presenteras på webbplatsen. Institutionen 
har (höstterminen 2002) cirka 940 studenter, varav drygt 190 läser Svenska 
som främmande språk. Dessutom finns ytterligare 500 studenter från Lärar-
högskolan, som läser vissa av sina delkurser hos institutionen.  

Institutionen har cirka 70 anställda, varav åtta–nio stycken är administrativ 
personal, och övriga undervisar. Av de 70 är 20–25 doktorander varav några 
har undervisning. Dessutom finns ett antal timanställd undervisningsperso-
nal. Det är fram för allt den administrativa personalen som har information 
att presentera på webbplatsen. Bara ett fåtal av den undervisande personalen 
har där publicerat material, och det varierar hur mycket det är och om de 
skriver det själva eller inte. Det är studievägledaren som ansvarar för majo-
riteten av informationsmaterialet, innan det lämnas till webbredaktören som 
kodar det och lägger ut det på webbplatsen. 

Stockholms universitets webbplats <www.su.se> har också funnits sedan 
1996. Enheten för kommunikation och samverkan (EKS), tidigare Infor-
mationsenheten, har fastställt att webben är det primära mediet för informa-
tions- och kommunikationsamverkan hos universitetet. För att kunna hantera 
stora mängder information som är till för olika mottagare med sina specifika 
behov har EKS beslutat att införa ett publiceringsverktyg för webben som 
kan hantera det. I arbetet med att utveckla universitetets webbplats ingår 
bland annat att titta på institutionernas roll i tillkomsten och hanteringen av 
information. Institutionen för nordiska språk och EKS har inlett ett aktivt 
samarbete om publiceringsverktyget till följd av ett stort intresse hos insti-
tutionens webbredaktör, vilket lett till att en intern webbgrupp tillsattes hos 
institutionen hösten 2002, som ska arbeta med att utveckla dess webbplats.  



Vägledd via webben Pia Nordin ht 2002
 
 
 
 
 

 
6 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Webbplatser hos Stockholms universitet  
När dåvarande Informationsenheten (nu EKS) vid Stockholms universitet 
1999 konstaterade att webben ska vara det primära informationsmediet, 
startade de projektet Webb 2003 (tidigare Webb 2000). Målet är att infor-
mation presenterad på webbplatsen ska vara lättillgänglig och välstruk-
turerad, och att webbplatsen ska ha en mer enhetlig profil än tidigare. En 
användbarhetsanalys av de centrala sidorna på <www.su.se> (startsidan och 
huvudområdena Utbildning, Forskning och Studentliv) har genomförts om 
de faktorer som anses vara viktigast när man som presumtiv student väljer 
universitet. I juni 2002 presenterades rapporten Informationsarkitektur och 
design av komplexa webbplatser – en användbarhetsanalys av Stockholms 
universitets webbplats. Resultatet behandlar främst överblickbarhet, innehåll 
och användarkontroll, och ledde till en omstrukturering av <www.su.se>, till 
det utseende som webbplatsen har idag (hösten 2002).  

År 2001 startade EKS projektet Lärandets galleria i syfte att skapa den 
webbaserade informations- och kommunikationsplattform vid universitet 
som man eftersträvar, och som ska vara individanpassad. Man vill ha ett 
bättre verktyg för att hantera en sådan stor och komplex webbplats som 
universitets. Användarna tillhör olika kategorier – studenter, personal, 
förvaltning och övriga – och samtliga har skilda önskemål om vad webb-
platsen ska innehålla. I juni 2002 presenterades rapporterna Förstudie. Ett 
delprojekt i projektet Lärandets galleria respektive Arbetsresultat från del-
projektet Förstudien där man redovisar en undersökning bland studenter vid 
Stockholms universitet om vilket informationsinnehåll en individanpassad 
studentportal hos <www.su.se> skulle kunna ha. Cirka 90 ”koncept” togs 
fram som i huvudsak kan delas in i information som rör studier, universi-
tetsmiljö och det dagliga livet (min gruppering). 

En liten undersökning om Institutionen för nordiska språks webbplats 
genomfördes 1999 av Melin (2000:74ff), och den fungerar som en illustra-
tion för hans analys av webbplatsers funktion utifrån hur hyperlänkning och 
läsning på skärm fungerar i jämförelse med pappersmediet. Melin beskriver i 
sin analys hur institutionens webbplats är strukturerad och tar också upp att 
den är en del av en större organisations webbplats, Stockholms universitets.  
I sin undersökning diskuterar han förutsättningar för bra hypertexter, som 
stämmer väl överens med övrig forskning om ämnet, men han analyserar inte 
huruvida Institutionen för nordiska språk lever upp till dem eller inte. 

1.3.2 Webbplatser i allmänhet 
En webbplats kan definieras som en mängd webbsidor som är samlade under 
en URL-adress, och så fort man via en länk hamnar på en webbsida med en 
annan URL-adress, så har man lämnat den ursprungliga webbplatsen. Forsk-
ningen kring webbplatser är relativt ung och utvecklas hela tiden, med stän-
diga revideringar och uppdateringar. Även terminologin utvecklas i takt med 
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forskningen och det ökande nyttjandet av Internet och webben. Mycket av 
den forskning som finns är handböcker med praktiska råd.  

Lynch och Horton till exempel, ger i sin Web Style Guide (2002) konkreta 
förslag till hur en funktionell webbplats bland annat ska ha en genomtänkt 
struktur med logisk länkning som ger bra navigeringsmöjligheter. Det ska 
finnas vissa hjälpmedel som underlättar navigeringen respektive utnyttjandet 
av webbplatsen, till exempel navigeringskarta, tydliga länkmenyer med 
undermenyer och tillbakalänk till startsidan från varje enskild webbsida. De 
behandlar vikten av en tydlig sidstruktur – var man placerar vad på sidan – 
och att det är viktigt med en balans mellan text och grafik. De skriver om allt 
från det viktiga förarbetet när en webbplats ska konstrueras – planering, 
budget, inblandad personal med mera – till konkreta råd om HTML-kodning. 

1.4 Material 
Mitt material är webbplatsen hos Institutionen för nordiska språk vid Stock-
holms universitet, <www.nordiska.su.se>, som den såg ut från slutet av okto-
ber till och med december 2002. Jag koncentrerar mig på startsidan, nivå 1, 
och dess undersidor, nivå 2, men kommer att beröra sidor på djupare nivåer 
när det är relevant. Till det kommer användartest av webbplatsen genom del-
tagande observation med studenter, respektive öppna intervjuer med personal 
hos institutionen.  

2 Metoder 

2.1 Strukturanalys 
Jag har klickat mig igenom hela Institutionen för nordiska språks webbplats 
<www.nordiska.su.se> och analyserar den övergripande strukturen genom att 
kartlägga länkar, sidtyper och sidlayout. Utifrån det har jag gjort en naviger-
ingskarta (Site map) (se bilaga 1). Länkar och sidtyper analyserar jag främst 
utifrån Lynch och Horton (2002), men även Karlsson och Ledin (2000) res-
pektive Melin (2000) är relevanta i sammanhanget. Sidlayout, som huvudsak-
ligen berör startsidan, analyserar jag utifrån Kress och van Leeuwen (1998).  
I min analys skriver jag länknamn med citationstecken (”Studentinformation”) 
och olänkade sidrubriker med kursiv stil (Studentinformation). Institutionens 
främsta målgrupp anser jag att studenterna är, och jag kommer därmed främst 
att ha ett studentperspektiv på webbplatsen. 

2.1.1 Länkar 
Den struktur avsändaren vill ha på webbplatsen styr hur sidorna ska länkas 
till varandra. Om avsändaren inte tänker igenom det i förväg, utan länkar lite 
hur som helst, kommer det att negativt påverka strukturen och hur använd-
aren förflyttar sig mellan sidorna – navigerar. Det är utifrån strukturen 
användaren skapar sig en mental bild av hur informationen är organiserad, 
och en dålig länkning påverkar användarens överblick över webbplatsens 
struktur till det sämre.  
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Min metod har varit att undersöka antalet länkar, vad för sorts länkar det 
finns, hur de länkar mellan webbplatsens sidor, på hur många nivåer och vad 
det ger för struktur. Jag undersöker hur länknamnen stämmer överens med 
sidrubrikerna då också det påverkar orienteringen.  

2.1.2 Sidtyper 
Jag har urskiljt olika sidtyper, som är aktuella i en hierarkisk struktur, vilka 
definieras av sidornas innehåll och hur de är länkade till varandra (och på 
vilka nivåer). 

2.1.3 Sidlayout 
Min metod här har varit att analysera startsidans layout utifrån Kress och van 
Leeuwens forskning om tidningars förstasidor, då den har visat sig vara 
överförbar på webbplatsers startsidor. Poängteras ska att deras forsknings-
rapport inte är en handbok med föreskrivande regler, utan mer ett material  
att använda för att förstå de signaler avsändaren ger med sin layout. 

2.2 Användaranalys 
Genom att utföra deltagande observation med tre informanter har jag fått en 
inblick i hur webbplatsen fungerar, om det är lätt eller svårt att hitta eftersökt 
information, och hur de går tillväga för att hitta den. Mina informanter är 
studenter som läser vid institutionen, då jag ville ha informanter som har en 
naturlig anknytning till institutionen och dess webbplats. Eftersom syftet är 
att få fram hur det är att hitta på webbplatsen, inte vilka personer som har 
lätt eller svårt för att hitta, spelade informanternas ålder eller kön ingen roll. 
Inte heller har det med ett så litet urval någon betydelse vilka kurser de läser. 
Jag kom i kontakt med informanterna i anslutning till en föreläsning, respek-
tive via e-postförfrågan. 

Jag genomförde testet med en informant i taget. Utifrån vad jag själv har sett 
när jag analyserade strukturen, och utifrån de användartester och observatio-
ner som presenterats i projektrapporterna om <www.su.se> (jfr avsnitt 
1.3.1), har jag utformat mina frågor och uppgifter till informanterna. Jag gav 
dem i uppdrag att hitta viss information som jag utifrån mitt eget surfande 
ansåg att det är svårt eller till och med omöjligt, respektive lätt att leta reda 
på. Det blev som ett slags tänka-högt-protokoll då informanterna fick berätta 
hur de tänkte om hur de skulle hitta efterfrågad information, vad nästa steg 
borde vara och blev, och varför. Tanken var att se vilka sidor de passerade – 
och hur många (onödiga) gånger de gjorde det – tills de hittade sin målsida 
(sidan som är målet för informationssökandet). Efteråt fick de svara på 
muntliga frågor om vad de ansåg om webbplatsen. 

Jag bestämde i vilken ordning informanterna skulle få uppgifterna då jag 
ville se hur de sökte sig fram till viss information utifrån den sida de befann 
sig på efter senaste träffen. Detta för att försöka återskapa en naturlig situa-
tion som om informanten efter hand kom på information den vill ha tag på, 
samt för att se om det var lätt eller svårt att utgå från sidor längre ned i struk-
turen. Jag satt bredvid informanten och dokumenterade klickandet genom att 
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anteckna, och för säkerhets skull spelade jag in deras tänka-högt-klickande 
på band. När jag ”värvade” informanterna fick de endast veta att jag ville 
göra ett användartest av en webbplats, men inte att det var institutionens. 
Detta för att de i förväg inte skulle gå in och surfa på webbplatsen och börja 
tänka igenom länkning och så vidare för att eventuellt vilja vara ”duktiga” 
och göra ett ”bra test”. Först i samband med testet fick de veta att jag ville 
undersöka hur det är att hitta på institutionens webbplats och att jag hade 
färdiga uppgifter åt dem, samt att jag tänkte göra ett tänka-högt-protokoll  
för att få fram sökvägarna.  

2.3 Produktionsanalys 
För att få klarhet i hur produktionen av webbplatsen går till på institutionen, 
har jag intervjuat tre i personalen. Jag ville se om det finns en strukturerad 
arbetsordning för vad som ska publiceras på webbplatsen (innehåll), var på 
webbplatsen materialet publiceras (struktur), hur själva publiceringen går till 
(arbetsprocess) samt om och hur det fattas beslut om det och av vem 
(beslutsprocess). De som i huvudsak är ansvariga för det praktiska och admi-
nistrativa arbetet med webbplatsen är studievägledaren på studentexpedi-
tionen och webbredaktören. Den senare är i egentlig mening inte är en webb-
redaktör, utan hans primära arbetsuppgift är att sköta institutionens data- och 
telekommunikation. I det ingår den tekniska biten att koda texterna och att 
publicera dem på webbplatsen. I begreppet webbredaktör ligger vanligtvis 
funktionen att utforma texter, vilket institutionens webbredaktör inte gör, 
men för enkelhetens skull kallar jag honom här för webbredaktör. Studie-
vägledaren författar en del av, och ansvarar för de flesta av de texter som är 
allmän studentinformation som främst publiceras i pappersformat i form av 
informationsbroschyrer, men som också publiceras på webbplatsen. Jag har 
även intervjuat en lektor (dåvarande lärare) på institutionen som forskar och 
undervisar om Internet, webbplatser och hemsidor. Hon har aldrig haft något 
administrativt ansvar för webbplatsen men var involverad i det praktiska 
arbetet med den från starten 1996, fram till 2000 ungefär. Hon har en egen 
hemsida om sin forskning och undervisning knuten till webbplatsen.  

Jag intervjuade dem en och en. Genom en öppen intervju med en öppen 
inledningsfråga var min förhoppning att få veta så mycket som möjligt om 
deras arbete med webbplatsen utan att jag behövde ställa så många av mina 
frågor. Frågorna till de tre personerna var inte identiska, då jag i förväg 
kände till att de har och har haft olika arbetsuppgifter i samband med webb-
platsen. Fördelen med öppen intervju i form av ett samtal, framför sluten 
intervju med till exempel enkätfrågor, är att svaren inte blir så styrda och  
jag riskerar inte att missa relevant information då jag kan komma med följd-
frågor. Med ett samtal är det också lättare att upptäcka saker man som inter-
vjuare inte har insett i förväg att man är intresserad av, utan som dyker upp 
under intervjuns gång. Jag bifogar inte frågorna då jag inte redovisar svaren 
fråga för fråga, utan istället ger jag en sammanhängande bild av webbarbetet 
på institutionen baserad på intervjuerna. 
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3 Definitioner 
Innan jag redovisar mina analysresultat, går jag igenom ett antal definitioner 
och terminologi som är relevant för att förstå en webbplats struktur.  

3.1 Länkar 
En webbplats struktur skapas av länkarna, som i sin tur är förutsättningen för 
att en webbplats ska fungera. Som Melin konstaterar är det ”[…] via menyer 
och länkar [vi] ska kunna klicka oss fram till nya sidor utan att behöva läsa 
den vi befinner oss på till slutet.” (2000:77). Länkarna binder samman sidor 
inom samma webbplats – navigationslänkar eller interna länkar – och 
mellan olika webbplatser på Internet – hypertextlänkar eller externa länkar 
(Navigation Links respektive Hypertext Links) (jfr Lynch & Horton 2002/ 
Editorial Style/Links). Hypertextlänkar används även till alternativ- eller 
utökad information som användaren kan tänkas vilja ta del av. De kan 
placeras i löpande text, och kallas enligt Karlsson och Ledins definition för 
textlänkar (jfr 2002:27). Länkar kan också binda samman olika delar av en 
text på en och samma sida likväl som de kan leda till en fil som laddas ned 
(Word-, rtf-, pdf-fil med flera) eller till ett e-postformulär eller liknande (jfr 
Lynch & Horton 2002/Editorial Style/Links). Bildlänkar är klickbara bilder 
och grafik. 

3.1.1 En webbplats struktur 
Enligt Lynch och Hortons definition finns det i huvudsak tre webbplats-
strukturer, och många webbplatser är en kombination av alla tre (2002/Site 
Design/Site Structure): 

• I en sekvensiell struktur (Sequences) har webbplatsen en enkel och 
förutsägbar struktur. Sidorna ligger i en rak följd och man måste 
passera dem i en viss ordning, styrd av länkarna dem emellan. Om  
man vill gå tillbaka till tidigare besökta sidor, måste man backa sida 
för sida. Det är avsändaren som styr användandet. 

 

 

Figur 1: Sekvensiell struktur (efter Lynch & Horton 2002). 
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• I en hierarkisk struktur (Hierarchies) finns det en startsida (nivå 1) att 
utgå ifrån med länkar som leder till flera undersidor (nivå 2) som i sin 
tur kan länkas vidare vertikalt till nya sidor (nivå 3 etc.). Länkarna på 
startsidan är ofta tematiskt indelade med ämnesrubriker, vilket är det 
bästa sättet att organisera komplexa webbplatser med mycket informa-
tion. Användaren väljer själv på startsidan i vilken riktning den vill gå. 

 

 

 

 

Figur 2: Hierarkisk struktur (efter Lynch & Horton 2002). 

• I en nätverksstruktur (Webs) är samtliga sidor länkade till varandra och 
man kan länka sig kors och tvärs på webbplatsen efter sina egna behov 
och intressen. Strukturen är väldigt komplex, den kan inte delas upp i 
nivåer och har heller ingen startsida. Avsändaren kan inte styra hur 
användaren surfar mellan sidorna. 

 

 

 

 

Figur 3: Nätverksstruktur (efter Lynch & Horton 2002). 

3.1.2 Länktyper 
Länkarna delar jag in enligt följande: 

• Formatlänkar är tematiserade länkar/ämnesrubriker som har ett format 
som ger en tydlig överblick över länkningen. Dessa länkar samlar ihop 
webbplatsens innehåll och ”[…] skapar en helhet av de olika sidorna 
[…]” samt styr navigeringen (jfr Karlsson & Ledin 2000:25).  

• Menylista är en lista med formatlänkar som oftast 
ligger till vänster på (start) sidan. När man klickar 
på vald länk kommer man till den länkade sidan. 
Ibland kommer det även fram en undermeny, som 
ofta står med indrag, när man klickar på länken. Då 
kommer man till en sida först när man klickar på 
någon av länkarna i undermenyn. Undermenyer är 
ytterligare ett medel för att organisera och tydlig-
göra webbplatsens struktur. 

Adam 
Bertil 
     B:1 
     B:2 
     B:3 
Caesar 
David 
Erik 

Figur 4: Exempel 
på menylista. 
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• Formatmeny är formatlänkar som ligger horisontellt överst på sidan, 
till exempel som ett rektangulärt fält. När man klickar på formatlänken 
kommer man till den länkade sidan. Ofta fälls det ner en rullgardins-
meny med undermenyer när man rör muspekaren över formatlänken, 
eller klickar på den. På vissa webbplatser ser man samtliga formatlänk-
ars respektive undermeny samtidigt, på andra webbplatser ser man 
bara vald formatlänks undermeny. Man kommer till önskad sida 
genom att klicka på någon av länkarna i undermenyn. Ibland före-
kommer det att vissa formatlänkar ligger längst ned på sidan, men då 
utan den rektangulära formen, till exempel en länk till webbredaktören. 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Exempel på formatmeny och rullgardin med undermeny. 

3.1.3 Ramar 
För att formatlänkar ska återfinnas på varje sida, och inte bara på startsidan, 
är det en fördel att skapa sidor med ramar (Frames). Ramarna är vanligtvis 
fyra till antalet: ett sidhuvud, en sidfot, menyram till vänster med format-
länkarna samt en underram – själva sidramen, det vill säga fältet där sidinne-
hållet finns. Ramen med länkmenyn styr sidramen genom HTML-kodning 
 – när man klickar på länkarna kommer man egentligen inte till en ny sida, 
utan det är bara sidinnehållet i underramen som byts ut (jfr Frederiksen 
1999:31). Det positiva är att formatlänkarna alltid ligger kvar, men det finns 
dock flera nackdelar med att använda ramar: Användaren kan bli tvungen att 
skrolla sidorna både vertikalt och horisontellt för att kunna se hela innehållet, 
vilket inte är användarvänligt, eller att när man gör en sökning på Internet 
och får en träff på själva sidinnehållet, då ser man inte ramarna och därmed 
inte formatlänkarna (jfr Lynch & Horton 2002/Page Design/Frames).  

3.1.4 Tillbaka och Framåt  
För att underlätta navigering är det bra om det finns knappar med 
” Tillbaka” och ”Framåt ” på varje enskild sida på webbplatsen. De är 
inte att förväxla med ” Bakåt” (Back) respektive ” Framåt” (Forward)  
i webbläsarens verktygsfält (jfr Lynch & Horton 2002/Interface Design/ 
Navigation): 

• ” Tillbaka” och ”Framåt ” på en sida leder användaren till de sidor 
som den aktuella sidan är länkad till utifrån webbplatsens inbördes 
ordning, oavsett hur man själv dittills har klickat. Exempel: Om man 
länkas från webbplats A till någonstans på webbplats B kan man gå till 
sidor inom webbplats B som är länkade till den aktuella B-sidan. (Se 
figur 6.) 

Adam Bertil Caesar David Erik 

B:1 

B:2  

B:3 

 



Vägledd via webben Pia Nordin ht 2002
 
 
 
 
 

 
13 

B 

• “ Bakåt” respektive ” Framåt” i verktygsfältet leder till de sidor 
man har klickat sig igenom överhuvudtaget, oavsett webbplats eller 
dess inbördes sidordning. Exempel: Om man länkas från webbplats  
A till någonstans på webbplats B, hamnar man på A igen om man 
klickar på ” Bakåt”, förutsatt att man inte surfar på B först. Natur-
ligtvis kan man även använda ” Bakåt” inom en webbplats, men man 
blir då tvungen att klicka sig bakåt via varje klickmoment man tidigare 
gjort, även då man klickat sig fram och tillbaka flera gånger på en och 
samma sida. (Se figur 6.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Skillnaden mellan att använda t.ex. Tillbaka på en webbsida 
respektive Backa i webbläsarens verktygsfält (efter Lynch & Horton 2002). 
 

3.1.5 Till sidans topp och  Utskrift 
På de sidor som är långa och består av mycket text, som avsändaren av 
någon anledning inte vill dela upp på undersidor, är det bra om varje avsnitt 
är länkad till ” Till sidans topp” (Lynch & Horton 2002/Page Design/Page 
Length). Där ska det finnas en länkad innehållsförteckning så att användaren 
själv kan ”hoppa” till det avsnitt den vill läsa om på sidan (jfr menylista med 
undermenyer). De sidor som har mycket text bör även ha en utskriftsfunktion 
– helst en särskild utskriftsversion – markerat med en ikon, ”  Utskrift” (jfr 
Lynch & Horton 2002/Site Design/Site Design Themes).  

3.1.6 Återvändsgränd och Hem-länk 
En återvändsgränd (Dead End) innebär att det inte finns en enda länk på den 
enskilda webbsidan så att man kan ta sig därifrån utan är hänvisad till 
” Bakåt” i verktygsfältet. Om man då kommer in på en sida långt ner i 
hierarkin via en annan webbplats, är det omöjligt att komma upp i hierarkin 
om det saknas formatlänkar respektive ” Tillbaka”. Att använda ” Bakåt” 
skulle bara leda tillbaka till den andra webbplatsen (jfr avsnitt 3.1.4). Ett 
minimikrav är att alltid ha en länk tillbaka till startsidan, dels som en format-
länk Hem (Home) alternativt Startsidan eller liknande, dels som en länkad 
logotyp eller ikon. Kommer man bara till startsidan, kan man alltid utgå från 
den (Lynch & Horton 2002/Interface Design/Basic Interface Design respek-
tive Site Design/Site Elements). 

A 

 Bakåt eller Framåt 
i webbläsarens verktygsfält 

Tillbaka och Framåt  
på varje webbsida 
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3.1.7 Externa sidor och filformat 
När man länkar till externa webbplatser, eller till dokument i till exempel 
pdf-format, är det en fördel om sidan man kommer till öppnas i ett nytt 
fönster. Då är man fortfarande kvar på den ursprungliga webbplatsen och 
kan växla mellan den och den nya. Man riskerar heller inte att tappa 
orienteringen och förlora sig i den nya webbplatsen om man klickar sig 
vidare på den, eftersom det gamla fönstret finns kvar som referenspunkt.  
Den ursprungliga webbplatsens syfte torde dessutom vara att behålla sin 
användare. (Jfr Lynch & Horton 2002/Page Design respektive Editorial 
Style/Links.) 

3.1.8 Navigeringskarta 
Navigering underlättas även av att det finns en navigeringskarta, helst under 
en formatlänk så att den är klickbar från samtliga sidor på webbplatsen. En 
navigeringskarta är en grafisk bild av hur sidorna är länkade till varandra,  
där man kan se antalet nivåer, antalet sidor och ibland även formatlänkarnas 
respektive undermenyernas namn. (Jfr Lynch & Horton 2002 Site Design/ 
Site Elements.) 

3.1.9 Sammanfattning länkar 
En hierarkisk struktur är ett antal vertikala sekvenser sammanfogade via en 
startsida. Många hierarkiska webbplatser har dock länkning även horisontellt 
(och diagonalt) mellan sekvenserna, vilket ger en hierarki med nätverks-
struktur. Länkarnas placering på webbsidor kan variera och även det på-
verkar vilken överblick man får av webbplatsen. Till exempel kan det finnas 
formatlänkar i en menylista till vänster eller formatlänkar i en formatmeny 
horisontellt överst på sidan. Det bör finnas länkar med specifika funktioner 
för att underlätta navigering, till exempel ”Tillbaka”, ”Framåt”, ”Till sidans 
topp”, utskriftsmöjlighet, hemlänk och navigeringskarta. 

3.2 Sidtyper 
• En startsida (Homepage) är den sida som först möter användaren, när 

man skriver den rätta URL-adressen till en webbplats, till exempel 
<www.nordiska.su.se>. Den ligger på nivå 1, förutsatt att det är en 
hierarkisk struktur. Syftet med en startsida är att presentera webb-
platsen och hjälpa användaren i navigationen (Lynch och Horton 2002/ 
Site Design/Organizing Information). Vissa webbplatser har även en 
försida som ligger före startsidan, vars syfte mest är att etablera en 
kontakt med användaren ”det här är jag/företaget, välkommen”. 
Användaren kan också tillåtas göra vissa grundläggande val av till 
exempel språk (Ledin 2002). En hemsida är av mer personlig karaktär, 
där en (privat) person presenterar sig själv för andra (Karlsson 2002). 

• En innehållssida (Content page) har ett innehåll som är ett syfte i sig, 
och som inte förutsätter att man ska klicka sig vidare, men det kan 
förekomma länkar till nya/andra sidor (Lynch och Horton 2002/Site 
Design/Organizing Information). 
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• En orienteringssida ligger ofta på nivå 2 direkt under startsidan och 
håller ihop ett visst tema av webbplatsen samt presenterar en infor-
mativ text i syfte att orientera användaren och underlätta navigering. 
Från en orienteringssida klickar man sig alltid vidare (Ledin 2002).  

• En länksida (Menu page) är en variant av en orienteringssida där den 
navigerande funktionen är mer i fokus, och det inte finns så mycket 
informativ text. Oftast återfinns länksidor längre ned i hierarkin. 
Webbplatser med å ena sidan en för grund struktur blir beroende av 
länksidor, som då kommer att påminna om långa ”inköpslistor”. En 
struktur med å andra sidan många länksidor kan bli för djup, där infor-
mation döljer sig långt ner i hierarkin. Det bästa är att försöka hitta en 
balans mellan sidtyperna (Lynch och Horton 2002/Site Design/Orga-
nizing Information) (se figur 7). 

 
 

           

 

 

 
 

 
 

 

 

 

3.2.1 Sammanfattning sidtyper 
Webbsidor kan definieras som en startsida, innehållssidor, orienteringssidor 
eller länksidor utifrån sidornas innehåll och antal respektive typ av länkning 
– vilket kan ge webbplatsen en för grund eller en för djup struktur. 

3.3 Sidlayout 
Användare orienterar sig om webbplatsens innehåll via startsidan, och 
beroende på var på sidan informationen placeras signalerar det hur viktig  
den är eller inte, och hjälper användaren att sovra bland informationsflödet. 
Däremot styr det inte i vilken ordning användaren måste läsa informationen. 
Då en webbplats layout bör vara enhetlig för att användaren ska känna igen 
sig var denne än befinner sig på webbplatsen, finns det vissa mönster på 
startsidan som även bör återkomma på övriga webbsidor (Lynch & Horton 
2002 bl.a. Interface Design/Basic Interface Design). Jag utgår från Kress och 
van Leeuwen och deras tolkning av tidningars förstasidor, enligt följande: 

Figur 7a: För grund struktur ger lång 
länksida med många innehållssidor (efter 
Lynch & Horton 2002). 

Figur 7b: För djup struktur ger många 
länksidor på flera nivåer, med några få 
innehållssidor (efter Lynch & Horton 
2002). 
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• Den givna informationen (Given), som man redan känner till, placeras 
till vänster. 

• Den nya informationen (New), som ska uppmärksamma användaren 
om något den antagligen inte känner till, placeras till höger. 

• Det ideala eller generella (Ideal), som har ett ideologiskt värde och 
visar det som alltid bör finnas, placeras överst. 

• Den reala eller verkliga informationen (Real), som innehåller mer 
specificerad information, placeras längst ned.  

• Det man vill framhäva (Salience) placeras i mitten. 
 

3.3.1 Sammanfattning sidlayout 
En startsidas innehåll och struktur brukar följa ett visst mönster, som i sin  
tur överensstämmer med strukturen för information på tidningars förstasidor. 
Innehållet kan delas in i det givna, det nya, det ideala, det reala samt det 
avsändaren vill framhäva. 

4 Resultat strukturanalys 
Den nuvarande strukturen och layouten på webbplatsen hos Institutionen för 
nordiska språk har funnits i dryga två år. Den är i regel bara en fortsättning 
på, och nuvarande webbredaktörens tolkning av, den tidigare/ursprungliga 
webbplatsens utseende. Den första webbplatsen som grundlades 1996 var ett 
resultat av en lektors och dåvarande data- och teleansvariges samarbete i en 
nytillsatt Hemsidegrupp på uppdrag av dåvarande prefekten. 

4.1 Länkar  
Institutionen för nordiska språks webbplats har en komplex struktur, som jag 
åskådliggör i en navigeringskarta (se bilaga 1). Webbplatsen har huvudsak-
ligen en hierarkisk struktur med en startsida på nivå 1 med länkar, som leder 
till olika sidor på nivå 2 med vidare länkning nedåt. Många gånger finner 
man relevant information på nivå 2 (innehållssidor), med lika ofta är man 
tvungen att länka sig vidare (via länksidor) ned till nivå 3 för att komma till 
ett informativt innehåll. Majoriteten av sidor med relevant information har 
samtidigt många länkar vidare till ytterligare information. Melin konstaterar  
i sin undersökning att man på institutionens webbplats kan klicka sig ner 
vertikalt och gå tillbaka, men man kan också välja att gå i sidled, vilket är 
typisk för hypertexter, och att den vertikala läsningen är överordnad den 
horisontella (2000:79f). Jag anser att det är svårt att avsiktligt gå mellan 
sidorna horisontellt, dels för att det saknas systematisk länkning horisontellt, 
och dels för att det saknas hjälpmedel för att se hur det är länkat, horisontellt 
eller vertikalt.  
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4.1.1 Antal länkar och webbsidor 
Under hösten 2002 finns det totalt tretton länkar på startsidan. Elva av dem 
leder till elva sidor på nivå 2, en leder till en sida på nivå 3, och länken Web-
master leder till ett e-postformulär (se bilaga 1). Nio av de elva sidorna på 
nivå 2 innehåller sammanlagt mer än 97 länkar till minst 77 olika sidor.1 Att 
antalet länkar överstiger sidantalet beror på att flera länkar leder till samma 
sida. Sidorna det länkas till ligger antingen horisontellt på samma nivå i 
hierarkin, oavsett formatlänk/ämne, eller på olika nivåer. Det är dock ingen-
ting som syns vid första anblicken. För att komplicera saken ytterligare kan 
en och samma sida upplevas tillhöra olika nivåer beroende på vilken länk 
man följer (det vill säga en länk vertikalt eller diagonalt mellan två sidor 
hoppar ibland över en nivå). Länkningen är både horisontell, vertikal och 
diagonal, utan systematik. Det är som Melin skriver att ”[…] oftast är 
sidorna arrangerade för dem som vet vad de vill och går spikrakt ner på den 
önskade informationen.” (2000:80). Att räkna ut hur de 97 länkarna på nivå 
2 kopplas samman med de 77 sidorna på nivå 3, var ett tidskrävande och 
komplicerat arbete, så jag nöjer mig med det och tittar inte på det exakta 
antalet gemensamma respektive nya sidor länkarna på de 77 sidorna leder 
till. De analyser jag gör nedan räcker för att åskådliggöra den komplicerade 
strukturen på webbplatsen.   

4.1.2 Formatlänkar, undermenyer och ramar 
Formatlänkar finns endast på institutionens startsida i en menylista, och det 
finns inga undermenyer i den så man kan inte få en uppfattning om vad det 
finns för innehåll på sidorna under respektive länk – bortsett från vad format-
länknamnen förmedlar – eller hur webbplatsen är strukturerad. Oavsett 
vilken sida eller nivå man befinner sig på vet man inte vilken länk man ut-
gick från på startsidan, eller vilket tema/ämne man är inne på. Eftersom det 
saknas formatlänkar och undermenyer på webbsidorna, är det omöjligt att 
från en sida själv välja vilken annan sida man skulle vilja gå till som ligger 
under samma formatlänk, alternativt under en ny formatlänk. Man kan bara 
gå till de sidor som eventuellt finns länkade från den sida man befinner sig 
på. Det ger en känsla av en vertikalt sekvensiell struktur, trots att det faktiskt 
är mer av en nätverksstruktur. Därmed försvinner hela den idé som webben 
bygger på – en dynamisk och tredimensionell hypertext, där användaren 
själv kan styra över den information den är intresserad av (jfr Melin 
2000:77ff).  

Det finns några få undantag: sidan Nordskick, via länken med samma namn 
på startsidan, har fem länkar längst ned på sidan till ”Första sidan | Aktuellt | 
Utbildning | Forskning | Organisation”. De leder till startsidan respektive till 
de fyra sidor på nivå 2 vars sidrubriker är de samma som länknamnen här. 

                                                      
1 Jag räknar inte med de två sidor (och alla dess länkar) som man kommer till från 
länkarna TISUS i Sverige respektive TISUS utomlands på startsidan. De tillhör 
enheten Svenska som främmande språk, och har dels en egen expedition hos 
institutionen, och dels en egen webbplats med egen layout och struktur som är 
länkad till institutionens via TISUS-länkarna. 
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Sidan Aktuellt vet jag inte vilken nivå den ligger på då jag inte hittar till den 
bortsett från via denna ”Aktuellt”-länk. På grund av sin placering på sidan 
kan alla fem tolkas vara formatlänkar som återkommer på varje sida. Det gör 
de inte med några få undantag, bland annat har sidan Information in English 
via startsidans länk In English dessa formatlänkar, men på engelska. Länk-
ningen leder dock inte till sidor med informationen översatt till engelska, 
utan till de svenska sidorna, vilket är anmärkningsvärt.  

Många gånger på webbplatsen förekommer det textlänkar, och det är vanligt 
att de ligger i slutet av sidan. För att komma till dem krävs att man läser hela 
sidan, vilket är emot principen för webben som inte är tvådimensionell eller 
tänkt att läsas linjärt. Melin gör en jämförelse mellan den tvådimensionella 
linjära läsningen i till exempel en bok och webben [Internet], där man kan gå 
upp eller ner till andra över- eller underordnade skärmtyper på grund av att 
det är ett tredimensionellt medium (2000:77). Textlänkarna är dock inte 
”nödvändig” läsning, utan fungerar mer som ett komplement om användaren 
är intresserad, och då fungerar det att textlänkarna ligger längst ned (jfr 
Karlsson & Ledin 2002:27). 

Institutionens webbplats har inte ramar, utan webbredaktören har skapat 
menylänkarna på startsidan i bildredigeringsprogrammet Photoshop. Varje 
länk är en bild i Gif-format. 

4.1.3 Länknamn och sidrubriker 
Länknamn är även de viktiga element i orienteringen. De ska vara korta  
så att det snabbt går att se vad det står, och de ska på en gång ge en bild av 
vilket innehåll användaren kan förvänta sig på de länkade sidorna. Länk-
namnet ska stämma överens med rubriken på sidan länken leder till så att 
användaren inte tror att den har kommit fel, likväl som den logiskt ska 
stämma överens med sidinnehållet. Sidrubriker är det första som syns för den 
användare som har en långsam uppkoppling, och det är också till sidrubriken 
ett bokmärke länkas – så att man snabbt kan hitta en sida man ofta använder 
(Lynch & Horton 2002/Editorial Style/Titles and Subtitles). Ett och samma 
länknamn ska heller inte upprepas på olika nivåer i följd, det är både för-
virrande och frustrerande. En otydlig länkning gör att man måste klicka sig 
till sidan för att förstå vad det handlar om, och sedan klicka sig tillbaka till 
startsidan (eller vidare till andra sidor om formatlänkar med undermenyer 
finns) om det var fel innehåll för att kunna söka sig vidare, vilket också är 
tidsödande och frustrerande. Tid handlar inte bara om hur länge man orkar 
vänta på att grafik och liknande laddar ner (där gränsen går vid tio sekunder), 
utan också att man måste ägna tid åt irrelevanta manövrer (jfr Lynch & 
Horton 2002/Interface Design/Basic Interface Design). På institutionens 
webbplats varierar dels länknamnens tydlighet på startsidan, dels huruvida 
länknamnen överensstämmer med sidrubrikerna på de enskilda webbsidorna. 
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Bild 1: Institutionens startsida. Skärmdump december 2002. 
 

• Bra länknamn: ”Forskning” och ”Personal” ger genast en bild av vad 
det handlar om. På sidor längre ned i hierarkin har flera länkar med 
institutionens kursutbud kursens namn som länknamn, vilket är rele-
vant, till exempel ”Svenska”, ”Praktisk svenska”, ”Svenska som 
andraspråk”, och ”Svenska som andraspråk för döva”. 

• Otydligt länknamn: ”Studentinformation” är ett alldeles för vitt 
begrepp, då egentligen allt som finns på webbplatsen kan tänkas vara 
studentinformation. Sidan man kommer till, Studentinformation, nivå 
2, består bara av länkar, femton stycken (egentligen är det sexton, men 
en är inte länkad på grund av att kursen inte ges under hösten 2002). 
Tre av de femton länkarna leder till en sida på nivå 3 där man kan läsa 
om Registrering, Studieuppehåll och Anmälan till tentamen. Sex av de 
femton länkarna leder till en annan sida på nivå 3, där man kan läsa om 
Obligatorisk undervisning, Examination, Kurslitteratur och bibliotek 
och Studiemedel. Att innehållet varierar på de två sidorna kan bero på 
att de fyra senare exemplen berör Svenska som främmande språk, som 
har en egen expedition.  

• På sidan Studentinformation finns en länk ”Länkar” vilket inte är ett 
bra namn – allting som leder till en ny sida på webbplatsen är en länk. 
Sidan Länkar har 20 länkar som är indelade via olänkade mellanrub-
riker: Utbildningslänkar, Forskningslänkar och Organisationslänkar. 
Den senare leder till olika svenska universitet. Om man letar efter 
någon av alla dessa länkar finns det ingen möjlighet att man automat-
iskt förstår att de ligger under ”Studentinformation”, vidare under 
”Länkar” (sidan Länkar kan även nås från sidan Forskning via start-
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sidans formatlänk ”Forskning”). Det som ligger under Forsknings-
länkar berör inte bara dem som forskar, utan vem som helst som 
studerar hos institutionen kan ha användning för dem: ”Svenska språk-
nämnden”, ”Språkbanken” och ”Länkar till lexikon på Internet” (ett 
otympligt länknamn; ”Lexikon på Internet” räcker).  

• Länken ”Uppdragsutbildningar” på startsidan är svårt att veta vad den 
egentligen innebär – innehållet riktar sig dock till utomstående företag, 
organisationer och dylikt som behöver utbilda sig. 

• ”TISUS i Sverige” och ”TISUS utomlands” är begripliga, men bara 
om man vet vad TISUS är (Test i svenska för universitets- och hög-
skolestudier; för dem med utländskt gymnasiebetyg). Dessutom leder 
de till den webbplats (med egen layout) som tillhör expeditionen för 
Svenska som främmande språk, som är knuten till institutionen 
respektive länkad till institutionens webbplats. Samtidigt finns det 
information på institutionens sidor som berör Svenska som främmande 
språk, så det är ingen tydlig uppdelning.  

• Namnet ”Nordskick” (centralt på startsidan) ger heller ingen ledning 
om vad det är, utan man måste klicka på länken och börja läsa på sidan 
för att förstå det. Innehållet berör främst personal (konferenser, work-
shops, lediga tjänster), men även sådant som kan intressera studerande 
(doktorander, disputationer, Högre seminariet).  

• För långt länknamn: ”Ämnet nordiska språk/svenska språket.” Det 
som står på sidan behandlar inte nordiska språk som en egen kurs, som 
man kan tolka att ordet ”ämnet” innebär, utan om vad man kan läsa 
hos institutionen över huvud taget. Att bara skriva ”Nordiska språk” 
kan dock missuppfattas till att det är information om institutionen. 
Svenska borde inte behöva specificeras, då det är ett nordiskt språk. 
Sidrubriken är dessutom endast Ämnet nordiska språk. Samtidigt finns 
det kurser som heter Nordiska språk med historisk inriktning, respek-
tive dansk och norsk inriktning (se sidan Utbildning via formatlänken 
”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman”)2,  
så det är inte självklart om och hur nordiska och svenska språk ska 
särskiljas eller inte.  

• ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman” är 
ett alldeles för långt länknamn som rymmer för mycket information 
samtidigt.  

• Upprepning av länknamn: ”Personal” leder till en sida – Organis-
ation – där länken ”Personal” upprepas, och först via den länken 
kommer man till en personallista.  

• Diskrepans mellan länknamn och sidrubrik: ”Personal” leder till 
sidan Organisation, vilket egentligen är två olika saker. 

• På sidan Studentinformation, nivå 2, via startsidans formatlänk 
”Studentinformation” finns femton länkar uppdelade under tre 
olänkade mellanrubriker (jfr Otydligt länknamn, ovan). Tre av länk-

                                                      
2 ”Våra utbildningar, kursplaner, kurslitteratur och scheman”, eller ”Våra 
utbildningar med kursplaner, kurslitteratur och scheman” (se bild 1). 
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arna under översta mellanrubriken Allmän studentinformation leder till 
samma sida, nivå 3, och det är det rubriknamnet som stämmer överens 
med sidrubriken (se bild 2). Sidan har även en underrubrik, Fristående 
kurser och språkkonsultlinjen, som är en blandning av två av de tre 
länknamnen som leder till sidan (”Fristående kurser i svenska och 
nordiska språk” samt ”Språkkonsultlinjen”). Länkarna under nästa 
mellanrubrik Information till antagna och reserver som har samma 
namn som länkarna under rubriken Allmän studentinformation, leder 
till separata sidor där rubriknamnen varierar. Slutligen leder samtliga 
länkar under den sista mellanrubriken Studievägledare, studentexpe-
ditionstider till samma sida, och det är en kortad version av den 
rubriken som återfinns på sidan på nivå 3: Expeditionstider.  

• På sidan Utbildning, nivå 2, via formatlänken ”Våra utbildningar 
Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman” leder de två länkarna 
”Praktisk svenska” och ”Information i text och bild” till samma sida: 
Praktisk svenska. Det är inte lätt för en användare att veta om det ska 
vara så, eller om ”Information i text och bild” är fellänkad. 

• Onödig länk: ”Ansökningsblanketter” är visserligen ett begripligt 
länknamn, med överensstämmande sidrubrik. Frågan är varför man har 
en länk till det från startsidan, när sidan man kommer till, med samma 
namn, endast består av två länkar varav bara den ena är till en blankett 
(pdf-fil) och den andra istället leder till en sida under en annan format-
länk på samma nivå (se bilaga 1). Det finns ingen information om 
varför det krävs speciell ansökningsblankett till vissa kurser, och det 
saknas blanketter till andra kurser som också kräver det. 
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Bild 2: Sidan Studentinformation respektive länkade sidorna Allmän studentinfor-
mation och Expeditionstider. Skärmdump december 2002.  
 

4.1.4 Tillbaka och Framåt   
Institutionens webbplats saknar ” Tillbaka” respektive ”Framåt ”. Det i 
kombination med att formatlänkar med undermenyer saknas gör det svårt  
att navigera samt orientera sig på webbplatsen (jfr Lynch & Horton 2002/ 
Interface Design/Navigation). Man är tvungen att backa tills man når start-
sidan och utgå från den. 
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4.1.5 Till sidans topp och  Utskrift 
Institutionens webbplats har några sidor som är långa. En är Nordskick via 
”Nordskick” på startsidan, som är nio A4-ark i utskrift. Det är den enda sidan 
som har innehållslänkar överst på sidan och ” Till sidans topp” längst ned 
på sidan samt vid sidans respektive avsnitt. Problemet är att eftersom man 
bara kan förflytta sig från webbplatsens sidor genom ” Bakåt”, och inte kan 
klicka sig direkt till startsidan (med få undantag) eller till andra sidor genom 
formatlänkar, blir det frustrerande att använda innehållslänkarna och ” Till 
sidans topp” eftersom man är tvungen att passera alla de momenten  
(jfr avsnitt 3.1.4 och 4.1.4). En förutsättning för ” Till sidans topp” är  
att det finns formatlänkar på varje sida, för att inte påtvinga användaren  
det tidsödande backandet. 

Institutionens webbplats saknar en utskriftsfunktion, vilket är bra att det 
finns när sidorna är långa. Det är funktionellt att ha det även på korta sidor, 
eftersom det alltid kan finnas information från institutionen man vill ha 
utskrivet, som expeditionstider, kompendieförsäljning, schema, kursinfor-
mation, aktuella seminarier med mera.  

4.1.6 Återvändsgränd och Hem-länk 
Institutionens webbplats har på de fyra översta nivåerna tre återvänds-
gränder:  

• Sidan Ämnet nordiska språk, nivå 2, via länken ”Ämnet nordiska 
språk/svenska språket” på startsidan. 

• Sidan Information till antagna, nivå 3. Sökvägen är via startsidans länk 
”Studentinformation”  länken ”Svenska som andraspråk för döva” 
på sidan Studentinformation, nivå 2. 

• Sidan Expeditionstider, nivå 3. Sökvägen är via startsidans länk 
”Studentinformation”,  alla sex länkarna under mellanrubriken 
Studievägledare, studentexpeditionstider på sidan Studentinformation, 
nivå 2. Dessutom leder minst fyra länkar från fyra andra sidor på nivå 
3 till denna sida Expeditionstider. De enda länkar som finns på sidan 
leder till e-postformulär. 

Tre återvändsgränder är inte så mycket med tanke på antalet sidor webb-
platsen har. Sidan Expeditionstider har dock viktig information med telefon-
tider och kompendieförsäljning, vilken kan antas vara en välbesökt sida och 
därmed är det inte bra att man inte kan komma vidare. Samtidigt – eftersom 
det inte finns formatlänkar med undermenyer, utan man måste använda 
” Bakåt” i webbläsarens verktygsfält, märker användaren antagligen inte att 
det är en återvändsgränd. 

Eftersom det saknas formatlänkar på webbsidorna finns heller ingen Hem-
länk – med några få undantag. Till exempel sidan Nordskick, via länken med 
samma namn på startsidan, har en sorts formatlänkar längst ned på sidan till 
bland annat ”Första sidan” (jfr avsnitt 4.1.2). En logotyp kan användas som 
Hem-länk, och de ligger ofta uppe i vänstra hörnet på webbsidor. De flesta 
användare vet att man alltid kan återvända till startsidan via den. Institu-
tionens logotyp återfinns på samtliga sidor där layouten i övrigt ser likadan 
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ut. Problemet är att den inte länkar till institutionens startsida, utan till 
universitetets startsida <www.su.se> vilket inte är bra eftersom det leder 
användaren bort från institutionens webbplats.  

Även institutionens hemsidor med egen layout saknar en logotyp som visar 
att de tillhör, respektive är länkade till, institutionen och universitet och dess 
startsidor. Av den anledningen kan de hemsidorna ses som en slags åter-
vändsgränder, eftersom man tappar kontakten med institutionens övriga 
sidor. Exempel: Startsidans ”Forskning”, vidare till ”Skriftbruk i arbetslivet” 
respektive ”Doktorandernas sida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Exempel på hemsida som tillhör institutionens webbplats men som har egen 
layout. Den saknar länkning till institutionens respektive universitetets webbplatser/ 
startsidor. Skärmdump december 2002. 

4.1.7 Externa sidor och filformat 
Länkning på institutionens webbplats som leder till externa webbplatser eller 
hemsidor öppnas inte i ett nytt fönster. Exempel på det är alla de 20 länkarna 
under ”Länkning”, via startsidans formatlänk ”Studentinformation”, till 
exempel ”Svenska språknämnden” (se bild 4). 
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Bild 4a: Exempel på länk till en extern 
webbplats som inte öppnas i ett nytt 
fönster. Skärmdump december 2002 
<www.spraknamnden.se>  
 

Bild 4b: Exempel på länk till en extern 
webbplats som öppnas i ett nytt fönster. 
Skärmdump december 2002 
<www.su.se/forskning> med länk till 
<www.bergianska.se > 
 

På institutionens webbplats står det inte om länken leder till en extern webb-
plats, och det varierar huruvida det uppmärksammas att länken kommer att 
ladda ner en pdf-fil eller en Word- alternativt rtf-fil. Nackdelen med det är 
att om man inte har till exempel Acrobat Reader, som hanterar pdf-filer, så 
kommer man till en blank sida med endast ett kryss uppe i vänstra hörnet, 
och det är lätt att tro att det är något fel på sidan eftersom den inte går att 
öppna. Ett exempel där det inte står vilken typ av länkning det är, och där 
länkningen varierar, är sidan Forskning via startsidans formatlänk ”Forsk-
ning”. Av de 29 länkarna på sidan leder sju stycken till sidor som hör till 
institutionen med dess layout, sju stycken leder till sidor som hör till insti-
tutionen men som har egen layout så det är lätt att tro att man hamnat på en 
extern webbplats, fjorton är rtf/pdf-filer där det står, och en är en pdf-fil där 
det inte står (se bilaga 1).  

4.1.8 Navigeringskarta 
Institutionen har inte någon navigeringskarta, vilket är begripligt då det inte 
finns någon riktigt enhetlig struktur med formatlänkar att tydliggöra. Med en 
genomtänkt struktur och med formatlänkar och undermenyer skulle institu-
tionen redan på startsidan sortera bort flera nivåer. I dag ger formatlänken 
”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman” en ledtråd 
om att man ska hitta schema och litteraturlistor här. Det krävs tre eller fyra 
klick, beroende på vilken länk man väljer på sidan Utbildning, nivå 2, innan 
man finner länkar under en kurs till schema och litteratur. Tre klick (från 
startsidan) är godtagbart, men fler är för många. Dessutom blir det ytterligare 
tre klick eftersom man oftast måste backa till startsidan för att komma vidare 
då formatlänkar saknas. Det ger dubbelt så många klick mot vad som skulle 
behövas. Formatlänkar med undermenyer skulle minimera antalet klick.  
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4.1.9 Sammanfattning länkar 
Det som framförallt försvårar navigeringen på institutionens webbplats är att 
det saknas formatlänkar på varje webbsida, med undermenyer, som skulle 
hjälpa användaren att få en överblick över webbplatsens innehåll och hur det 
är länkat. Vissa länknamn är otydliga eller för långa, och flera stämmer inte 
överens med rubrikerna på de sidor som länkarna leder till. Det är heller inte 
enhetligt länkat på sidor som har likartat innehåll (kurssidorna), vilket även 
det försvårar navigeringen. Ett mer detaljerat exempel på komplicerad länk-
ning utifrån länken ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och 
scheman” på startsidan, finns i bilaga 2. 

4.2 Sidtyper 
Jag har delat in institutionens webbplats i olika sidtyper utifrån vad sidorna 
har för innehåll respektive antal och typ av länkar. Som jag konstaterar under 
Definitioner (3.2) är det inte bra att ha en för grund struktur med en lång 
länksida som leder till många innehållssidor som ligger horisontellt på 
samma nivå. Inte heller är det användarvänligt att ha för många länksidor 
vertikalt i rad, och några få innehållssidor långt ner i hierarkin. Av start-
sidans tretton länkar bortser jag från tre: Webmaster som leder till ett e-post-
formulär och de två TISUS-länkarna som hör till en egen webbplats. Av de 
återstående tio länkarna leder fyra till innehållssidor, och de resterande sex 
till länksidor. Indelningen är dock inte självklar. Jag tar upp några exempel 
på sidor som skulle kunna omstruktureras, från innehållssida respektive 
länksida till orienteringssida. 

4.2.1 Innehållssida som borde vara orienteringssida 
En orienteringssida bör ligga på nivå 2, direkt under startsidan, eftersom 
syftet är att sortera informationen genom vidare länkning, samt ge en kort 
information. Ett exempel på en typisk innehållssida på nivå 2 som kan 
omstruktureras till en orienteringssida är Ämnet nordiska språk via format-
länken ”Ämnet nordiska språk/svenska språket” på startsidan (se bild 5a). 
Den tar upp de olika kurserna som institutionen har: kursutbud, specificering 
av kursinnehåll, språkliga infallsvinklar, att plugga utomlands med mera. 
Sidan är skriven i stora textblock (upp till femton rader långa) utan mellan-
rubriker, och är två A4-ark i utskrift.  
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Bild 5: Exempel på befintlig a) innehållssida som borde vara orienteringssida,  
b) länksida som borde vara orienteringssida, c) tredje länksidan i rad under 
startsidan d) orienteringssida/innehållssida. Skärmdumpar december 2002. 

4.2.2 Länksida som borde vara orienteringssida 
Sidan Utbildning via ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], kurslitteratur och 
scheman” är ett exempel på en lång länksida som påminner om en ”inköps-
lista”, med en rad innehållssidor och nya länksidor på nivån under sig (se 
bild 5b). Majoriteten av innehållssidorna länkar vidare. Länksidan Utbild-
ning har en så komplicerad länkning (se bilaga 2), genom att den har flera 
länksidor på flera nivåer, att den får en djup struktur:  

• Av de 32 länkarna på sidan Utbildning leder tolv till sidor på nivå 3: en 
till en extern webbplats, två som öppnas i pdf-format samt nio interna 
sidor som är blandat länk- och innehållssidor.  

• Av de 32 länkarna leder sexton andra till sidor på nivå 4: tre i pdf-
format och tretton till interna sidor där det också är blandat länk- och 

 5a) 5b) 

5c) 

5d) 
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innehållssidor. En av dem är en länksida med 24 länkar, sidan Svenska 
som andraspråk för döva (se bild 5c). Det ger resultatet fyra länksidor 
vertikalt i rad inklusive startsidan, vilket inte är bra eftersom det dröjer 
för många klick innan man kommer till ett innehåll (nivå 4 eller 5 
beroende på länkväg man väljer på nivå 2). 

• Av de nio sidorna på nivå tre (den översta punkten här), är det en länk-
sida vars 37 länkar leder till de sexton sidorna på nivå 4 (den andra 
punkten ovan) (sidan Fristående kurser, två av länkarna syns i bild 2  
i bilaga 2). 
 

4.2.3 Sidtyp som är svår att definiera 
Klassificeringen av webbsidorna är dock inte alltid självklar. Sidan Organi-
sation via formatlänken ”Personal” på startsidan har dels lite adressuppgifter 
om institutionen och dels åtta länkar (se bild 5d). Adressuppgifterna kan 
definieras som innehåll, och det finns vidare länkning om man är intresserad. 
Samtidigt består innehållet bara av den korta adressinformationen, och länk-
arna leder till olika sidor med bland annat innehållsuppgifter om prefekt, 
studierektor och den administrativa personalen, samt till personallistan via 
<www.su.se>. Adressuppgifterna kan därför tolkas som en kort orientering 
om var institutionen ligger, och man bör länka sig vidare för att få veta mer.  

Flera av kurssidorna längre ned i hierarkin, till exempel Svenska, kan tolkas 
vara en innehållssida med ett innehåll om kursen med länkade delkurser. 
Samtidigt kan de tolkas som orienteringssidor, trots att de ligger så långt ned 
som på nivå 4; en orientering om ämnet, med vidare länkning.  

4.2.4 Sammanfattning sidtyper 
Institutionens webbplats har en komplicerad länkning som går ned i 
hierarkin på flera nivåer. Strukturen är både bred och djup, i och med att 
många av sidorna på nivå 2 är länksidor, och de i sin tur leder i flera fall 
vidare till ytterligare länksidor. Samtidigt ligger det flera innehållssidor 
horisontellt under en länk på nivå 2, med eventuell vidare länkning.  
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4.3 Sidlayout 
Jag kommer att koncentrera mig på startsidans layout (se bild 6), men också 
ta upp om övriga sidors utseende. Kress & van Leeuwens tolkning av 
tidningars förstasidor (se avsnitt 3.3) kan appliceras på startsidan 
(1998:188ff).  

 

 
 
Bild 6: Startsidans indelning med utgångspunkt från Kress och van Leeuwen (1998). 

4.3.1 Givet 
Det som är givet (Given) är de fasta formatlänkarna i menylistan till vänster, 
som är det man känner till och som inte förändras. De är nio till antalet, 
vilket är på gränsen för många. Fem till sju är det antal användare föredrar 
för bästa överblick, enligt undersökningar (Lynch och Horton 2002/Interface 
Design/Basic Interface Design). 

4.3.2 Nytt 
Det som är nytt (New) ligger inte längst till höger utan där ligger en bild på 
en runsten. Det är snyggt, och är en bra metafor för nordiska språk. Dess 
avlånga form ger också en balans till det vertikalt rektangulära fältet till 
vänster med menylistan. I de två textfält som ligger mellan menylistan  
och bilden på runstenen ligger dock aktuella händelser till höger – Högre 
seminariet – och de är inte länkade.  

               

                           Ideal 
 
 
 

            Salience 
Given                 New 
             
 
 

               Real 
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4.3.3 Ideala 
Det ideala (Ideal) återfinns överst på sidan i sidhuvudet: Institutionen för 
nordiska språk. Det är den webbplatsen användaren har kommit till, och 
innehållet på den tillhör alltid institutionen. Det ideala kan i sin tur delas  
upp i givet och nytt – institutionen har den givna universitetslogotypen till 
vänster (som länkar till universitetets startsida), och institutionsnamnet kan 
ses som det nya, då det är en av flera institutioner hos universitetet. 

Sidhuvudet har Stockholms universitets blå färg, det vill säga den som finns 
i sidhuvud och sidfot på <www.su.se>. Enligt universitetets grafiska mall 
(<www.su.se> 2001) rekommenderas att det ska se ut så, och det går att 
hämta mallen på universitetets intranät. Då institutionen inte har fått några 
direktiv om det, är dagens utseende ett resultat av nuvarande webbredaktör-
ens initiativ. Han har helt enkelt kopierat universitets sidhuvud i bildredige-
ringsprogrammet Photoshop och suddat bort Stockholms universitet och er-
satt med Institutionen för nordiska språk.  

4.3.4 Reala 
Det reala (Real) återfinns i sidfoten – adress och kontaktmöjligheter (telefon, 
fax, e-post) som är mer specificerad och beständig information om institut-
ionen. Även sidfoten är blå, på webbredaktörens initiativ, och även det 
rekommenderas i den grafiska mallen. Längst till vänster ligger (format) 
länken ”In English”, som kan jämföras med det givna men avskilt från 
menylistan då majoriteten av användarna inte förmodas ha behov av engelsk 
text, vilket i och för sig fungerar bra.  

4.3.5 Framhäva 
Det som man från institutionens sida vill framhäva (Salience) har placerats i 
mitten av sidan, även om det är något förskjutet till vänster på grund av 
bilden med runstenen – men det är i mitten av de tre textfälten. ”Nordskick” 
verkar vara en bestående länk, men under höstterminen 2002 har de övriga 
länkarna här varierat. I december – som skärmdumpen är ifrån – ses schema 
för vårterminen 2003, öppettider under jul- och nyårshelgen och den nya 
kursen KOLA (Kommunikation, organisering och lärande i arbetslivet) som 
man vill framhäva lite extra (jfr även bild 1). Idag finns också en bild i mitt-
fältet: ett fotografi från universitetsområdet där motivet varieras med års-
tiderna. Bilden ligger ovanför länkarna och det ger ett propert intryck.  
En vertikal blå linje avgränsar menylistan från de båda andra textfälten. 

4.3.6 Färger och grafik 
Bildfältet längst till höger består av en enda bild på en runsten. Ingen av 
bilderna på startsidan är länkade, och de är de enda bilderna på hela webb-
platsen. Formatlänkarna är inte understrukna, de är svarta och blir blå först 
när muspekaren rör sig över länken. De ändrar inte färg till det för Internet 
vedertagna lila när man har klickat på länken, utan är svarta när man går till-
baka till startsidan (jfr Horton & Lynch 2002/Typography/Legibility). Det 
gör att man inte kan veta att man redan har varit inne under länken och tittat. 
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Länkarna i mittfältet däremot är blå och understrukna, och ändrar färg till lila 
när man har klickat på den. Den olänkade texten i fältet längst till höger är 
svart. Typsnittet liksom graden (teckenstorleken) på länkarna och texten 
varierar också. Texten och länkarna i det blå sidhuvudet och sidfoten är vita.  

4.3.7 Webbsidorna 
Bakgrundsfärgen på startsidan är vit, liksom på samtliga sidor på webb-
platsen. Webbsidorna saknar ett sidhuvud, men har istället ett vertikalt grått 
fält till vänster med universitetets logotyp (länkad till startsidan på 
<www.su.se>). Det är ett annorlunda grepp, och snyggt, men endast funk-
tionellt så länge det inte finns en menylista med formatlänkar till vänster på 
sidan. Om man väljer ett lägga en formatmeny överst på sidan skulle det 
fungera, men då ska det även vara en formatmeny på startsidan för enhet-
lighetens skull.  

Länkarna på sidorna är inte understrukna, och de är röda. Färgvalet beror på 
att de skulle matcha den ursprungliga röda runstenen när webbplatsen grund-
lades. Länkarna är markerade med en röd ring eller en svart punkt (jfr punkt-
lista), vilket ibland även olänkade rubriker är. Det leder till att det är lätt att 
tolka en rubrik som en länk, trots att den inte är röd eller länkad. Färgvalet  
är inte det optimala med tanke på att många färgblinda har det svårt med  
just rött.  

4.3.8 Sammanfattning sidlayout 
Institutionens startsida har en relativt tydlig indelning av sin information. 
Det finns ett sidhuvud och en sidfot med information om institutionen (det 
ideala respektive reala efter Kress och van Leeuwens tolkning av tidningars 
förstasidor), ett textfält till vänster med de givna formatlänkarna, ett till 
höger med aktuell (ny) information, samt ett i mitten med länkar till infor-
mation som institutionen vill framhäva. Det finns även bilder på startsidan 
som anknyter till universitet och institutionens utbud, men det finns inga 
bilder på de övriga webbsidorna. 

Layouten ska inte dominera webbplatsen, utan endast användas till att lyfta 
fram och förstärka viss information samt underlätta orienteringen (Lynch & 
Horton 2002/Page Design). Institutionens webbplats ger ett sobert intryck 
med grå sidor och röda länkar, samt den svarta brödtexten respektive rubrik-
erna, men den är lite väl färglös. 
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5 Resultat användaranalys 

5.1 Inledande frågor 
Informanterna i mitt användartest är alla tre studenter vid Institutionen för 
nordiska språk, och på mina tre inledande frågor om vilken information de är 
intresserade av att få från institutionen, och deras tillvägagångssätt för att få 
tag i det, svarade de följande: 

Tabell 1: Inledande frågor till informanter 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 2 Hur får du information idag? 

Student A Webbplatsen eller ringer. 

Student B Skickas hem, eller får på lektionen, och webbplatsen. 

Student C Webbplatsen, får från lärare, anslagstavlor institutionen. 
 

FRÅGA 3 Vad är det för information du hämtar på webbplatsen? 

Student A Minns för tillfället inte, men vet att hon ofta hittat informationen. Men 
kompendiepriser bl.a. har inte funnits.  

Student B Schema. 

Student C Kursplan och schema (eftersom det uppdateras). 
 

Det visade sig att mina frågor i användartestet stämde väl överens med det 
som de tre informanterna efterlyser ska finnas med på institutionens webb-
plats. Alla tre använder sig idag utav institutionens webbplats för att hämta 
information.  

FRÅGA 1 Vilken information anser du är viktig överhuvudtaget att få 
från institutionen? 

Student A Kurslitteratur, schema, ansvarig lärare, var tentor ska skrivas 
någonstans, öppettider hos institutionen. 

Student B Schema är väldigt viktigt, kursupplägg, kursinnehåll, kurslitteratur, 
vilket arbetssätt man ska ha, kursens syfte, och kompendiepriser  
– eftersom man vill kunna planera sin ekonomi. 

Student C Schema, litteraturlista, kontaktinformation om institutionen, aktuellt: 
nya doktorander, möten. 
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5.2 Användartest 
För själva testet hade jag tio färdiga uppgifter som jag läste upp för 
informanterna. Jag har sorterat informationen de skulle söka efter i olika 
kategorier, dock fick inte informanterna frågorna i den ordningen då dessa 
inte skulle påminna om varandra i karaktären.  

Tabell 2: Uppgifter till informanter 

 KONTAKT 

Uppgift 1 Var ligger institutionen?  

Uppgift 5 Du har hört talas om språkkonsultlinjen, och vill ha tag i kurs-
ansvarig för den. Vem är det, hur får du tag i denne, och har 
denne en hemsida? 

Uppgift 8 Du vill prata med en studievägledare. Vem är det och när har 
denne telefontid?  

Uppgift 10 Du har synpunkter på webbplatsen – vem kontaktar du? 
 

 EGNA STUDIER 

Uppgift 2 Du vill ha en utskrift av dina hittills tagna poäng på din kurs. Går 
det att få och hur? 

Uppgift 4 Du ska skriva C-uppsats, och vill läsa gamla uppsatser. Går 
det? 

Uppgift 7 Ta fram schemat för din kurs. 

Uppgift 9 Vad kostar kompendier till din kurs? 
 

 ALLMÄN INFORMATION 

Uppgift 3 På startsidan finns en länk till Nordskick. Vad är det? 

Uppgift 6 Vad är aktuellt hos institutionen? 
 

Min tanke var att informanterna skulle utgå från den sida den senast funna 
informationen fanns på. Däremot var det inget krav jag ställde, utan de fick 
göra precis hur de ville för att hitta informationen, bara de stannade på 
institutionens webbplats. Det var bara ”tillåtet” att gå in på en extern webb-
plats om det råkade vara länkat till en. De fick själva avgöra om de tyckte att 
de hittat svaret eller inte, och de fick när som helst avbryta letandet och 
fortsätta med nästa uppgift. Informanterna hade olika strategier för hur de 
surfade på webbplatsen: 

• Informant A försökte hitta till sidor hon trodde var de aktuella utifrån 
den sida hon råkade befinna sig på. Ibland backade hon spontant till-
baka till startsidan för att utgå från den, först efter att hon hört nästa 
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aktuella fråga, och jag räknar då in de antal klick som krävs för det i 
den aktuella frågan.  

• Informant B däremot backade konsekvent tillbaka till startsidan via 
webbläsaren redan innan han hörde min nästa (del) fråga, och hade 
därmed alltid startsidan som utgångspunkt. Jag räknar därför in de 
antal klick som krävdes för det, i frågan efter (är det delfrågor räknar 
jag inte med klicken om informanten inser att informationen finns på 
sidan denne befann sig på nyss och därför går tillbaka dit).  

• Informant C gjorde oftast som A.  
Jag kommenterar ibland om informanten inte har hittat informationen om jag 
anser att det är relevant i sammanhanget. Detta innebär att informanten anser 
att denne inte har hittat informationen, oavsett om den finns eller inte på 
webbplatsen. Det är vad informanten ansåg om informationens tillgänglighet 
som är viktigast. Det ligger ingen värdering i huruvida informanten ”borde” 
ha klarat att hitta informationen eller inte, utan resultatet är bara en indiker-
ing på hur webbplatsen är strukturerad.  

Det var problem med att öppna pdf-filer, vilket berodde på operativsystemet 
informanten vid tillfället var inloggad i.3 

5.2.1 Kontakt 
Det är viktigt att kunna komma i kontakt med institutionen 

Uppgift 1: Var ligger institutionen? 

Min inledande fråga om var institutionen ligger (det vill säga vart ska man gå 
på universitetet) kan tyckas banal, men det är inte självklart för en (nybliven) 
student var den ligger, om man sköter allting via e-post, vanlig post och per 
telefon.  

Denna information står inte uttryckt klart och tydligt på webbplatsen. På 
startsidan står det ”Universitetsvägen 10 D” i sidfoten, men både informant 
B och C kommenterar att det inte är självklart att det betyder D-huset. Samt-
liga informanter klickar sig vidare via formatlänkarna på startsidan, och de 
tror att ”Studentinformation” är rätt länk, men det står ingenting på sidan 
Studentinformation. Ingen av rubrikerna eller länkarna ger en direkt ledtråd, 
men B provar en länk under rubriken Studievägledare, studentexpeditions-
tider och läser att studievägledaren sitter i rum D621, och anser att det är ett 
(indirekt) svar (det vill säga hus D, plan 6). A och C ansåg även att format-
länken Ämnet nordiska språk/svenska språket kunde vara ett alternativ. 
Endast C provar, utan resultat. Även om de bara klickade två-tre gånger (se 
tabell 3), blev det ett onödigt surfande med tanke på att informationen skulle 
kunna stå tydligt i sidfoten på startsidan. 

                                                      
3 Vi satt vid studentdatorer på Stockholms universitet, där man kan välja mellan två 
operativsystem: Linux eller Windows. Oavsett vilken man väljer, kräver pdf-filer att 
man laddar ner dem i Linux och sparar i en hem-mapp i det egna studentkontot, med 
en omständlig procedur för att sedan öppna filen. Vi hoppade över det momentet. 
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Uppgift 5: Du har hört talas om språkkonsultlinjen, och vill ha tag i kurs-
ansvarig för den. Vem är det, hur får du tag i denne, och har denne en 
hemsida? 

Min tanke med denna fråga är att se om det är lätt att hitta information till 
något som ligger lite utanför det vanliga kursutbudet. Språkkonsultlinjen har 
egen antagning, men också olika kursföreståndare (beroende på årskull) som 
man kan vilja kontakta. Då jag själv av naturliga skäl är insatt i omständig-
heter runt utbildningen, ville jag också se om den informationen var upp-
daterad. 

Samtliga anser sig hitta informationen. A och B söker sig via formatlänken 
”Studentinformation”, och hittar en länk under Allmän studentinformation 
till ”Språkkonsultlinjen” vilket är ett fullt logiskt val. A och B väljer nu olika 
sökvägar men hamnar bägge på samma sida, Expeditionstider, där studieväg-
ledarens namn och telefonnummer och -tider står samt e-postadress under 
rubriken Fristående kurser och språkkonsultlinjen. A tolkar att denne är 
linjens kursföreståndare. Där står ingenting om en eventuell hemsida.  
B råkar känna till vem kursföreståndaren är, och letar sig därför vidare via 
formatlänken ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och 
scheman” och hittar rätt på tre klick, det vill säga han får bekräftat att det 
namn han känner till står där samt telefonnummer och e-postadress. Dock är 
den personen kursföreståndare för den årskull som går sin femte termin nu, 
de som går sin första termin har en annan – som inte står med. För att se om 
kursföreståndaren har en hemsida, letar B sig fram till en personallista via 
startsidan. Det kräver två klick tillbaka till startsidan och sedan två klick till 
för att komma till personallistan (som för övrigt ligger under <www.su.se>) 
där det finns en liten jordglob som markerar att personen har en hemsida. 
(När man klickar på den kommer man till en sida med Internet Explorers 
felmeddelande. Personen ifråga har ingen hemsida, alternativt att det är 
något fel på länkningen, och därmed en återvändsgränd eftersom personen/ 
institutionen/universitetet inte har länkat till ett informativt felmeddelande  
[jfr Lynch och Horton 2002/Site Design/Site Elements]). Informant C känner 
till detta om kursföreståndarna eftersom hon går utbildningen själv, men letar 
ändå upp informationen på samma sätt som B och konstaterar att informa-
tionen inte är uppdaterad. Att hitta en hemsida fungerar inte.  

Uppgift 8: Du vill prata med en studievägledare. Vem är det och när har 
denne telefontid? 

Kontaktmöjligheter med personal på institutionen är viktigt, i första hand 
med dem som sköter det administrativa som registrering, schema, kurs-
planer, kurslitteratur och kompendieförsäljning, och så vidare (jag åter-
kommer till kompendier längre fram). Det bör finnas telefonnummer och 
telefontider, liksom e-postadress. Det ska vara lätt att hitta informationen  
på webbplatsen, och idag återfinns den på startsidan.  

Informant A hittar inte informationen. B och C hittar den, men det behövs 
fyra–fem klick för det, Visserligen befann de sig fyra–fem nivåer ned i 
hierarkin när de började leta efter informationen, men om det hade funnits en 
formatlänk ”Kontakta oss” eller liknande, med undermenyer ”Personal”, 
”Studievägledare” och ”Kompendieförsäljning” [-ansvarig] hade det räckt 
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med ett klick. När man vill få tag i någon är det frustrerande att behöva gissa 
sig till var informationen finns. 

Uppgift 10: Du har synpunkter på webbplatsen – vem kontaktar du? 

Syftet med den frågan är att om man surfar på webbplatsen vill man och ska 
man kunna kontakta webbredaktören vid behov. 

Det var inga svårigheter för informanterna att hitta informationen. B och C 
såg länken på startsidan, C testklickar och ser att den är länkad till ens eget 
e-postsystem. A kommer ihåg att hon sett ”sidan uppdaterad” på några sidor 
med ett namn, så hon letar reda på det på nivå 2. 

5.2.2 Egna studier 
Här har jag samlat de frågor som mer rör de egna studierna.  

Uppgift 2: Du vill ha en utskrift av dina hittills tagna poäng på din kurs. Går 
det att få och hur? 

Tanken med den frågan var att se om det över huvud taget finns information 
om kurspoäng man som student har tagit hos institutionen. Främst om det 
står vart man ska vända sig om det, men också om det till och med finns en 
möjlighet att logga in sig eller liknande och få tillgång till, och kunna skriva 
ut, sina poäng. 

Ingen av informanterna hittar någon information över huvud taget om poäng. 
A koncentrerar sig på ”Våra utbildningar Kurslitteratur [sic!], litteraturlistor 
och scheman” och går in under sin kurs. Hon provar även ”Ämnet nordiska 
språk/svenska språket”, utan resultat, och konstaterar att man nog måste gå 
in på <www.su.se> för att hitta information om det. B och C provar under 
”Studentinformation” och där klickar de bägge på länkar under rubrikerna 
Allmän studentinformation respektive Studievägledare, studentexpeditions-
tider utan resultat. B konstaterar att han skulle skicka e-post till studieväg-
ledaren och fråga. 

Uppgift 4: Du ska skriva C-uppsats, och vill läsa gamla uppsatser. Går det? 

Många studenter kan nog tycka det är bra att själv kunna skriva ut uppsatser 
att ha som inspirationskälla och som skrivstöd när det är dags för den egna 
C-uppsatsen. Uppgiften innebär (precis som under uppgift 2 ovan) en undran 
över om det överhuvudtaget går att hitta information om det, och om det 
kanske till och med finns tillgängligt så att man kan skriva ut (information 
respektive uppsats). 

Det är bara informant B som hittar information om det, även om C också gör 
det på sitt sätt. B konstaterar att det handlar om forskning, och söker sig till 
den sidan (Forskning) på nivå 2 där det finns länk till C/D-uppsatser. När 
han inte kan öppna pdf-filen finns det en rtf-fil som alternativ, med en lista 
på uppsatsförfattare, titel och handledare, men inte själva uppsatsen i sig. 
Han konstaterar att han då får söka rätt på handledaren. Informant C går 
tillväga på samma sätt, med undantaget att språkkonsulter har en egen länk 
till C-uppsatser (examensarbeten), och att de bara finns som pdf-fil. När vi 
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kontrollerar den i efterhand4, är det också bara en lista med författar- och 
uppsatsnamn.  

B och C klickar sex respektive fyra gånger för att hitta informationen, varav 
tre klick är från startsidan. Informant A vet inte alls var hon skulle kunna 
hitta information om C-uppsatser. Provar först ”Studentinformation” och 
diverse länkar kopplade till språkkonsultlinjen, utan resultat. Genom att slut-
ligen prova en länk under rubriken Information till antagna och reserver 
hittar hon länken ”Övrig information” som i sin tur leder till en länk 
”Information för respektive kurs”. Då kommer hon till sidan Fristående 
kurser som egentligen ligger på nivå 3, men nu ger känslan av att ligga på 
nivå 5. Där finns flera kurser med delkurser, och hon konstaterar att 
”Påbyggnadskurs” är på C-uppsatsnivå och klickar på sin kurs. Där provar 
hon länken ”Kursplaner och litteratur”, utan resultat. Det är tydligt att hon 
egentligen kom vilse ganska tidigt i sitt sökande, men försökte klicka sig 
vidare för att någonstans komma in på rätt spår.  

Uppgift 7: Ta fram schemat för din kurs. 

Schema är viktigt att ha uppdaterat, eftersom det händer att lektioner blir 
inställda, att det blir lokalbyte med mera.  

Informanterna går inte samma utbildningar, och samtliga hittar sitt schema, 
delvis för att de alla tre brukar gå in på webbplatsen och hämta det, och där-
med vet var det ligger. (Dock kan man nu endast nå schema rakt ned på nivå 
tre eller fyra, vilket i och för sig bara kräver två–tre klick, men det blir genast 
fler om man befinner sig någon annanstans på webbplatsen då man börjar 
leta efter schemat, eftersom man måste länka sig via startsidan.) 

Uppgift 9: Vad kostar kompendier till din kurs? 

Kompendier tillhör så gott som varje universitetsstuderandes litteraturlista, 
och kan oftast köpas på institutionen. Precis som informant B påpekade i 
inledningsfråga 1 (se tabell 1), att ”man vill kunna planera sin ekonomi”,  
var det min tanke bakom frågan om man kan hitta information om priser  
på webbplatsen. 

Ingen av informanterna hittar information om priser – vilket beror på att det 
heller inte finns. Däremot finns information om vem som säljer dem, öppet-
tider och telefonnummer, men det är bara informant A som kommer till den 
informationen – det finns en länk till den på sidan Studentinformation, nivå 
2. Informant A var den enda som provade formatlänken ”Studentinforma-
tion”. B och C klickade istället på ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], 
litteraturlistor och scheman”, vilket är logiskt då det står ”litteraturlistor”, 
men som B konstaterade är ”det lite otydligt, då det är ett långt länknamn”. 
Båda klickar på sina kurslänkar, och de litteraturlistor som finns är pdf-filer 
som vi inte kan öppna4. B minns dock sedan tidigare besök på sidan att det 
inte står om priser där. C och jag öppnar filen först efter testet (eftersom det 
är så omständligt, se fotnot 3, uppgift 1), och C konstaterar att ingen kom-

                                                      
4 Eftersom det var problem med pdf-filer, jämför fotnot 3, avsnitt 5.2.1. 
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pendieinformation finns, och att litteraturlistan för övrigt endast gäller för 
studenterna på termin 5. Inte uppdaterad information alltså. 

5.2.3 Allmän information 
Här har jag samlat de två frågor som är av lite mer allmän karaktär. Hos en 
institution händer det mycket saker hela tiden: det kommer nya kurser, ny 
personal, disputationer, avhandlingar, seminarier med mera, som är av 
intresse inte bara för studenter, utan även personal och allmänheten. 

Uppgift 3: På startsidan finns en länk till Nordskick. Vad är det? 

Jag ville att de skulle gå in på sidan Nordskick och tala om för mig vad det 
är. Dels för att länken står i mitten på startsidan, vilket tyder på att det är 
något man vill lyfta fram på institutionen trots att länken inte presenteras 
närmare. Dels för att sidan är så lång (nio A4-ark i utskrift) med mycket 
varierande innehåll och jag ville se om det gick att skaffa sig en uppfattning 
om innehållet. 

Samtliga informanter skrollar upp och ned på sidan. A konstaterar att det är 
ett ”informationsblad för institutionen” (det vill säga personalen), att det 
handlar om föreläsningar, och ”verkar intressant”. Hon anser att institutionen 
måste saluföra sidan Nordskick bättre. B konstaterar att det inte rör grund-
utbildningen så mycket, utan mer är information om högre seminarier, dispu-
tationer, gästföreläsningar med mera. C konstaterar att det är ungefär som en 
informationssida, men att man faktiskt inte vet vad det är, och att det skulle 
vara ”trevligt med förklaringar”. 

Uppgift 6: Vad är aktuellt hos institutionen 

De flesta webbplatser har aktuell information på startsidan – och så även hos 
institutionen – och det är där informant B och C tittar och hittar aktuell 
information, om seminarier under rubriken Högre seminariet. B säger att  
det borde vara den eftersom ”det står i centrum av sidan”, och C säger på  
en gång att hon ska titta på startsidan. A som har skrollat en del på sidan 
Nordskick under testet, därför att hon fann informationen intressant, kommer 
direkt att tänka på den sidan nu, och går dit för att hitta aktuell information. 
Den information hon hittar är densamma som står på startsidan, där hon inte 
letar efter informationen. 

5.2.4 Summa antal klick 
I tabell 3 nedan presenterar jag antal klick som krävdes per uppgift för att 
hitta efterfrågad information. Även när det inte går att läsa pdf-filer räknar 
jag det som ett klick att (försöka) öppna, och ett klick när man stänger sidan 
eftersom proceduren är den samma som vid ett läsbart innehåll. Däremot 
skulle det inte vara säkert att de skulle behöva klicka sig vidare då informa-
tionen skulle kunna finnas i pdf-filen, vilket de nu får chansa på att den inte 
gör (och som jag vet att den inte gör). I bilaga 3 redovisar jag uppgifterna i 
den ordning de utfördes, med kommentarer om vilken sida de utgick från, 
samt antal klick och om de hittade informationen eller inte. 
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Tabell 3: Summa antal klick per uppgift för att hitta information 

Uppgift : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Student A 2 10 1 >10 5 3 3 6 4 5 

Student B 2 8 1 6 9–13 2 3 5 5 3 

Student C 3 15 1 4 3–10 3 2 4 5 0–1 
 

Ingen av informanterna utmärker sig genom att hitta extra lätt eller behöva 
extremt många klick för att hitta. I fråga 4 har A i särklass flest klick, och 
tvärtom i fråga 5. I övrigt ligger de ganska lika.  

Informanterna själva upplevde det över lag inte som så svårt att hitta infor-
mationen. A var mest negativ och B var mest positiv. Informant A blev 
förvirrad och frustrerad av att hon inte kunde se var hon befann sig, i kombi-
nation med att länknamn och sidrubriker inte stämde överens och att länk-
namnen inte alltid gav ledtrådar om information hon sökte efter.  

Informant B hade lättare att skapa sig en överblick av webbplatsen och som 
han uppfattade det, lätt att hitta informationen. Det tack vare sin outtalade 
strategi att alltid klicka sig mellan sidorna via startsidan, och därmed alltid 
utgå från formatlänkarna. Eftersom det inte finns en systematisk länkning på 
webbplatsen främst ifråga om formatmenyer med undermenyer som åter-
finns på varje sida där man kan se vilka andra sidor man kan välja på, utan 
man måste klicka sig från sida till sida – då vet B att han måste backa via 
webbläsaren (“ Bakåt”). Han vet också hur backa fungerar – varje kom-
mando man har utfört och varje steg man har gått leder till att man måste 
backa tillbaka genom samma process. Därför undviker B att använda länk-
ning inom en sida respektive Tillbaka till sidans topp. Istället skrollar och 
backar han konsekvent. När han gick in på sidan om Nordskick för att hitta 
information om vad det är, använde han bara rullisten till höger för att 
skrolla sig upp och ner på sidan. När han sedan skulle göra nästa uppgift 
räckte det att klicka en gång och backa till startsidan. 

Det intressanta med det resultatet är att det är en enkel strategi, som ger en 
linjär överblick, men det ger upphov till en enorm mängd onödiga klick som 
ingen av informanterna verkade vara medvetna om. De tog det som självklart 
att använda ” Bakåt”. De hjälpmedel som står till buds på den sidan under-
lättar ingenting så länge det saknas formatlänkar. Inte bara är det tidsödande 
att klicka sig upp tre–fyra steg, och sedan klicka sig ned två–tre steg, för att 
återigen klicka sig upp. Det är cirka två–tre klick för många per sida man vill 
gå till. 

Informant A använde sig av den länkade innehållsförteckningen överst på 
sidan, och Tillbaka till sidans topp. Hon visste nu att backa var enda sättet på 
den här webbplatsen att komma bort från en sida, men när hon gjorde det på 
sidan Nordskick var hon tvungen att gå via alla de klick hon hade utfört. Hon 
verkade dock inte medveten om det fenomenet, utan konstaterade att ”det är 
fel på webbläsaren”, och skrev in institutionens URL-adress och kom på så 
sätt tillbaka till startsidan. Informant A tyckte bland annat på grund av detta 
att webbplatsen är rörig och svårnavigerad. Informant C backade också så 
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fort hon fick en ny fråga. Ibland backade hon hela vägen till startsidan, 
ibland hittade hon en ny länk på vägen som hon provade. Det hände att  
hon direkt sa ”då går jag till startsidan”. Hon kommenterade att det finns  
en menylista samt lite länkar mitt på startsidan, och att det först är när man 
klickar sig vidare som man upptäcker att det finns olika nivåer. 

5.3 Avslutande frågor 
Avslutningsvis ställde jag frågor till informanterna om deras allmänna in-
tryck av webbplatsen, vad som var bra respektive dåligt, om det var lätt eller 
svårt att hitta informationen. Jag frågade också om de tyckte att de fick en 
bra överblick över hur webbplatsen är strukturerad, och om de tyckte att 
länkarna var logiska, det vill säga förstod man vart de skulle leda, och stäm-
de det. Deras omdöme var följande (mina förtydliganden inom parentes): 

Tabell 4: Positivt omdöme om webbplatsen 

 POSITIVT 

Student A Bra att schemat är utlagt. Ganska uppdaterad information. 

Student B Bra och seriös, inte ”käck”, eller en massa ”plotter”. Bra information 
och man hittar det man söker, det övergripande är bra organiserat. Bra 
t.ex. med länksidan Utbildning på nivå 2 (via länken ”Våra utbildningar 
Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman” på startsidan) med 
indrag, så att man ser underkurserna i hierarkin. Kunde skapa sig en 
mental bild. Tycker det är bra att det är en hierarkisk struktur där man 
klickar sig vertikalt nedåt sida för sida, så att man från en sida inte kan 
gå till en annan underavdelning från startsidan (formatlänk med under-
menyer). Tycker det är bra att hela tiden backa bakåt/uppåt i hierarkin 
och utgå från startsidan. Länknamnen är genomskinliga. Bra att det inte 
finns en sökmotor, erfarenheten från <www.su.se> är att det blir kaos. 
Tycker att webbplatsen är fin. 

Student C Finns ganska mycket bra information, men känns att det saknas saker 
som skulle kunna finnas. Annars, går att hitta ny text bra. Finns 
schema, litteraturlistor, och hur kontakta personalen = bra. Hyfsat lätt 
att hitta, men hon är lite bekant med sidan. Finns ej så många nivåer. 
Finns rubrik på startsidan, men nästa sida… ej så samstämmigt. Det 
finns inte så mycket att leta bland, det är dessa val som finns. 
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Tabell 5: Negativt omdöme om webbplatsen 

 NEGATIVT 

Student A Ganska svårt att hitta, det är mer tur om man lyckas. Webbplatsen är 
inte så informativ, är bara några sidor som är det. Inte bra att man alltid 
hamnar på samma sidor [flera länkar leder till samma sida]. Man 
kommer till sidor som man inte kan klicka sig ifrån utan att behöva 
backa, vilket är irriterande och tar tid. Det finns ingen struktur, finns 
ingenstans där man kan se vilka steg man har tagit. Vet inte var på 
webbplatsen man är. Länknamnen stämmer inte överens med sidrub-
riker. Dumt med länk som heter ”Länkar” – vad är det? Länkningen 
inom en och samma sida är märklig [Nordskick], när det ibland inte 
finns någon text under rubriken som man länkas till. Institutionens 
undervisning handlar mycket om hur man skriver, strukturerar osv., 
men de klarar inte det själva. Dåligt. Kommentar till TISUS-sidorna 
(från startsidan): att man ”kommer till Institutionen för nordiska språk 
på en sån här universitetssida”, (dvs. layouten stämmer inte med övriga 
webbplatsen, och hon tror att den hör till <www.su.se>). Tycker att 
institutionens webbplats är ful och tråkig. Önskemål: Skulle vara 
trevligt om man hade en presentation av personalen som arbetar på 
institutionen, ungefär som tavlan med foton som hänger på institu-
tionen. Man ska kunna klicka på fotot och läsa lite mer om vem 
personen är/vad den gör. 

Student B Svårt att skilja på ”utbildningsinformation” (länk ”Våra utbildningar 
Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman”) och ”studentinfor-
mation”. Studentinformation är enligt honom mer om man väntar på en 
plats, att komma in. Utbildningsinformation är mer för den som har en 
plats. Önskemål: Vore bra om lärarnas stenciler o.d. finns tillgängligt 
på webbplatsen, då det är lätt att en stencil som man fått försvinner. 

Student C Saker som inte står med, att vissa saker inte förklaras t.ex. KOLA, 
Nordskick, TISUS. Ska gå att se var institutionen ligger, är inte själv-
klart att D i adressen betyder D-huset. T.ex. Kåren bör det finnas infor-
mation om, föreningar. Saknar detaljerad information till studenter om 
t.ex. nya tentor. Menylista finns, sedan lite rubriker mitt i [på start-
sidan]. Men sedan när man kollar ser man att det finns olika nivåer. 

5.4 Sammanfattning användaranalys 
Tre informanter är inget stort urval, men ändå får man en tydlig indikering 
på vad det är som inte fungerar på Institutionen för nordiska språks webb-
plats. Det ska vara lätt att klicka sig fram på en webbplats, inte fler än tre 
klick mellan varje moment. För många av uppgifterna krävs det fler klick än 
tre. Det enda sättet att navigera mellan sidorna för att komma vidare är att 
klicka på de länkar som finns på den specifika sidan användaren befinner sig 
på. För att komma bakåt är användaren hänvisad till ” Bakåt” i webbläsar-
ens verktygsfält, vilket leder till att man är tvungen att passera en massa 
redan besökta sidor i onödan. Om användaren har den strategin från början 
fungerar det att navigera på webbplatsen utan att tappa bort sig. Men om 
användaren försöker gå mellan sidor som denne själv önskar, tappar denne 
lätt bort sig. 
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6 Resultat produktionsanalys 
Jag presenterar här hur det gick till när webbplatsen grundlades och hur den 
har växt fram vilket ger en bakgrund till varför webbplatsen har den struktur 
den har idag. Det liksom vad det är som publiceras på webbplatsen och 
varför, hur produktion och uppdatering av texter respektive webbsidor går 
till rent konkret, samt hur en eventuell beslutsprocess om webbplatsens 
publicerade material går till ger även det bakgrunden till den aktuella struk-
turen. Jag redovisar det utifrån vad jag fick veta i mina öppna intervjuer med 
tre i personalen: 

• Webbredaktören (data- och telekommunikationsansvarig) som kodar 
alla dokument i HTML och pdf-format så att det kan publiceras på 
webbplatsen. Webbredaktören är i egentlig mening inte webbredaktör, 
då det inte ingår i hans arbetsuppgifter att utforma texter. 

• Studievägledaren som författar många texter till webbplatsen,  
och som bevakar mycket av det som publiceras på den.  

• Lektorn (dåvarande läraren) som var engagerad i tillkomsten av 
institutionens webbplats 1996, och som idag bland annat fungerar  
som stöd för den övriga personalen om webbredaktören är borta.  

6.1 Webbplatsens struktur 
De intervjuade på institutionen är själva medvetna om att webbplatsen 
behöver utvecklas och förbättras, bland annat hur det länkas. Länkningen 
beror på flera faktorer. Ursprungligen hade webbplatsen när den grundlades 
år 1996 mer formen av en enkel hemsida. År 1996 tillsatte dåvarande pre-
fekten en Hemsidegrupp för att utveckla hemsidan, i vilken dåvarande lärar-
en (nu lektor) ingick. Det ledde till att hemsidan fick en startsida med fyra 
sidor på nivå 2, utifrån vad de ansåg kunde vara relevant för användare av 
webbplatsen.  

Då hade man i allmänhet (i världen) ingen kunskap om vad som bör finnas 
på en webbplats eller hur den bör vara strukturerad. I början tänkte person-
alen på institutionen mycket på att rubriker och mellanrubriker var viktiga, 
och på att ha en enhetlig struktur, men det blev ingen samlad tanke utom att 
det från nivå 2 skulle länkas vidare ner till kursplaner och liknande. Däremot 
tänkte de på att antal klick inte skulle bli för många. Om det fanns mycket 
information valde de att samla många länkar på en och samma sida. Exempel 
på det är sidan Länkar, via ”Länkar” på sidan Studentinformation, nivå 2  
(se bild 2). Det fanns inga dokument i pdf-format, då det programmet ännu 
inte existerade. Spår från den struktur som skapades då är de fyra format-
länkarna ”Aktuellt | Utbildning | Forskning | Organisation” längst ned på 
bland annat sidan Nordskick. De länkade också till ”In English”, ”Personal” 
och ”TISUS” (den senare på begäran av expeditionen Svenska som främm-
ande språk).  

Enligt studievägledaren var den ursprungliga tanken att det ska se likadant ut 
för alla kurser, både struktur och layout. Användaren ska hela tiden känna 
igen sig, och att leta efter schemat för en kurs ska gå till på samma sätt för en 
annan. Vissa sidor har varit och är kurshemsidor som har legat lite vid sidan 
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om institutionens webbplats. De har haft sin egen struktur och layout tack 
vare att fyra–fem i personalen av ett privat intresse har kunnat HTML-koda 
och därmed skapat sina egna sidor (jfr avsnitt 4.1.6). De har inte varit bero-
ende av hur det eventuellt har sett ut på institutionens huvudsidor, och har 
heller inte använt den mall som läraren och dåvarande dataansvarige skap-
ade. Mallen använder webbredaktören än idag, med de grå sidorna och de 
röda länkarna, aktuellt typsnitt och grad. Däremot har webbredaktören själv 
skapat den aktuella startsidan, med prefektens godkännande. 

Den länkning som finns idag har vuxit fram som respons på specifika behov. 
Till exempel finns det för C/D-uppsatser en färdig mall att skriva i som 
studenter kan ladda ner, och när den kom visste inte institutionen var på 
webbplatsen de skulle placera den. Det var mer en slump än aktiv planering 
som ledde till att den hamnade där den nu ligger, under ”Forskning”. Det 
visade sig sedan att studenterna inte hittade länken, så institutionen la in 
länkar från kurserna till sidan med mallen, oavsett nivå och antal sidor. Det 
är så mycket länkning har skapats, vilket har gett den diagonala länkning 
som gör att man idag kan hoppa över nivåer utan synbar struktur.  

Ett annat exempel på hur inkonsekvent länkning blir till, är det som skedde 
våren 2002. Studenter klagade på att de inte hittade eftersökt kursinforma-
tion, samtidigt som institutionen under den perioden skulle köpa in det nya 
publiceringsverktyget som universitetet ska införa (jfr avsnitt 1.2) och man 
ville ha texter till det. Webbredaktören började skissa på det som idag ligger 
under formatlänken ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och 
scheman”. Allt skedde i en hast, och det fanns egentligen ingen samordning. 
Så blev inköpet av publiceringsverktyget uppskjutet, men man lät texterna 
vara kvar. Webbredaktören är medveten om att länkningen är inkonsekvent, 
vilket beror på att de prioriterade kurserna utifrån vad de ville lyfta fram.   

Beträffande den ostrukturerade länkningen, och att det finns så långa doku-
ment som man är tvungen att skrolla, beror det främst på tidsbrist. Det blir 
sällan tid över, så de har inte prioriterat att tänka igenom strukturen, trots att 
de är medvetna om att de behöver omarbeta ganska många sidor. Många 
långa dokument gör webbredaktören pdf-filer av, därför att det är för komp-
licerat i dagsläget att han ska sitta och dela upp sidinnehåll på flera sidor och 
koda om och länka det. Han anser också att man ska bibehålla det format 
som skribenten har skapat. Väldigt korta texter kan han ”klippa och klistra” i 
och göra HTML-dokument av, men han utgår då hela tiden från författarens 
original med styckeindelning med mera. Det enda han gör är att anpassa typ-
snitt och grad efter den webbmall han har. 

6.2 Webbplatsens innehåll 
Institutionen försöker nu lägga in lite mer informativ, säljande text om de 
olika kurserna. De anser att det är viktigt att man ska kunna läsa om vilken 
nytta man har av kurserna, yrkesval och så vidare. Det är den som ska under-
visa i ämnet som ombeds skriva en kort brödtext, men det som skrevs i våras 
(jfr avsnitt 6.1 ovan) var det dock dåvarande studierektorn som författade. 
Det är väldigt få undervisande personal som självmant kommer med text till 
webbredaktören, till exempel en forskningsrapport, och ber honom lägga ut 
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det på webbplatsen. Studievägledaren är ansvarig för det mesta av kurs- och 
informationsmaterialet som institutionen ger ut, vilket lett till att hon även 
ansvarar för den delen på webbplatsen. Hon redigerar och uppdaterar kurs-
planer och kontrollerar att de följer fakultetens mallar. Innehållet kopierar 
hon sedan och e-postar till webbredaktören. Valda delar av innehållet från 
det tryckta häftet Studentinformation, som är ett Word-dokument, plockas  
ut och redigeras, och läggs sedan in på sidan Studentinformation. Webbsidan 
med Expeditionstider var ursprungligen det pappersdokument som vidare-
befordras till universitetets telefonväxel allt eftersom institutionens telefon-
tider ändras (sommartid och så vidare). Hon hade en mall som inte var så 
genomtänkt, enligt henne själv. När hon har synpunkter på dokument på 
webbplatsen rör det mest stavning och dylikt, men hon kontrollerar även 
med jämna mellanrum rubriker, länkar och så vidare. 

6.3 Institutionens arbetsprocess  
Hos institutionen skriver alla sina dokument som en Word- eller Excel-fil 
eller liknande, och sparar det lokalt i sin egen dator. Den som vill få något 
publicerat på webbplatsen e-postar det till webbredaktören. Tekniskt sett 
bygger webbsidorna idag på statiska HTML-dokument, det vill säga webb-
redaktören måste koda och redigera lokalt i sin dator där han har en lokal 
kopia. Det innebär att han manuellt går in i varje dokument och nykodar 
alternativt gör ändringar: varenda radbrytning, varje styckeindelning, alla 
början och slut på dokumenten, alla länkar, vilka sidor det ska länkas till, 
indrag, rubriker, färger, typsnitt och grad – allt måste kodas konkret av 
webbredaktören. Den som vill få något uppdaterat på webbplatsen går till 
honom och säger till om det, och han ordnar det. Uppdateringar och revide-
ringar berör till exempel kursplaner, litteraturlistor och kursbeskrivningar. 
Många gånger får han uppgifterna till en uppdatering skriftligt, och om det 
ska göras en ändring på ett visst ställe i ett dokument, så finns det i princip 
två alternativ: 

• Han får han en utskrift av befintlig version med ändringar skrivna med 
rödpenna ”ändra det här och det här”.  

• Han får ett nytt Word-dokument (e-postat till sig) med ett nytt innehåll 
där det står ”det här ska ersätta det gamla”. 

Det är en tidsödande process: Han tar pappret, går till sin dator där han har 
en kopia av hela webbplatsen, och letar fram dokumentet. Det är inte så lätt 
att hitta rätt dokument då det finns en ansenlig mängd av dem, sparade i 
olika mappar och kataloger. Det händer att det inte framgår så tydligt var på 
webbplatsen dokumentet finns och då får han försöka leta reda på det själv, 
alternativt fråga skribenten. Studievägledaren är den som ofta har uppdater-
ingar, och vid behov går hon till webbredaktören och pekar rent konkret på 
datorskärmen vilka länkar han ska följa för att komma till rätt sida, och var 
på sidan ändringen ska vara och vilka rubriker det ska vara – allt medan han 
klickar utifrån hennes anvisningar. Studievägledaren beslutar i vilken ord-
ning dokumenten ska ligga utifrån vad hon anser är logiskt. 

När det sker en uppdatering så sparar webbredaktören dokumentet lokalt i 
sin dator. En skribent som reviderar ett vanligt Word-dokument och lämnar 
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det till webbredaktören, måste tala om varje enskild ändring då webbredak-
tören inte kodar om hela det ”nya” reviderade dokumentet, utan går in i det 
befintliga kodade dokumentet och endast justerar de specifika delarna i det 
(pdf-filer är mer komplicerade att revidera.) Det finns några få HTML-
kunniga i personalen som har tillgång till webbhotellet5 där de kodade doku-
menten läggs ut, så att de kan publiceras på webbplatsen. Om både webb-
redaktören och till exempel lektorn reviderar i samma dokument (det vill 
säga varsin kopia av det aktuella dokument, sparat lokalt i respektive dator), 
men vid olika tidpunkter, blir det ett växelspel av uppdateringar mellan 
dokumenten. Det blir det på grund av att uppdateringsfunktionen skriver 
över befintligt dokument. Det innebär att den enskildes kopia med dennes 
revideringar inte längre stämmer, och samtidigt är det som ligger på webben 
inte fullständigt eftersom den enskilde inte har fått med sina uppdateringar, 
och det blir en enda röra.  

Vid en uppdatering är det därför alltid minst två dokument som måste juste-
ras – Word-dokumentet etc. och HTML-dokumentet. På grund av att det är 
en så komplicerad process (jfr ovan), måste webbredaktören ibland skjuta 
upp det arbetet därför att han helt enkelt inte hinner just för stunden. Då 
händer det att han får e-post om att webbplatsen måste uppdateras, det är 
bråttom och så vidare – vilket ökar arbets- och tidspressen.  

Normalt sett är skriv- och kodningsprocessen inget större problem, men så 
fort webbredaktören är borta och det är något som måste uppdateras eller 
publiceras genast, blir det svårt. Många gånger ska det inte bara kodas, utan 
länken till dokumentet måste konstrueras om så att det uppdateras. Länk-
sidan ska uppdateras den med och läggas ut på webbhotellet. Om det är 
långa dokument som studenter ska kunna läsa ska det helst göras om till  
pdf-format i ett speciellt program som bara några få på institutionen behärs-
kar och har tillgång till, och pdf-dokumentet ska också läggas ut på webb-
hotellet. Då webbredaktören är borta kan den lärare (nu lektor) som var med 
och grundlade webbplatsen för det mesta ställa upp och hjälpa till, då hon 
dels kan HTML-koda, dels har tillgång till webbhotellet och kan gå in och 
göra ändringar direkt. 

Webbredaktören ägnar uppskattningsvis minst en timme i veckan åt upp-
dateringar. Han brukar samla på sig material i början av veckan, och sedan 
uppdaterar han respektive lägger in nytt material i slutet av veckan, vilket 
brukar ta en halvtimme åt gången. (Det varierar dock, eftersom det är så 
många olika dokument som ska hittas, öppnas, redigeras, sparas, och laddas 
ned på webbplatsen – tiden rinner snabbt iväg). Studievägledaren skriver 
något varje vecka som ska in på webbplatsen, men det tar aldrig så lång tid 
som en hel dag. Lektorn både undervisar och forskar om webbplatser, och 

                                                      
5 Webbhotell är serversystem med programvara för utdelning av webbsidor. De 
flesta Internetleverantörer har olika serversystem som är anpassade för olika sorters 
webbteknik, beroende på vilken webbteknik som kunden vill köra. Kunder har av-
skilda lagringsytor för sina webbdokument, vilket gör att många kunder kan dela på 
ett serversystem utan risk för sammanblandning. Åtkomst för att ta bort eller lägga 
till filer i den tilldelade lagringsytan kräver inloggning och sker vanligtvis med hjälp 
av ett program som kommunicerar med ett s.k. protokoll. 
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har flera kurshemsidor. Hon uppdaterar i ungefär en halvtimme efter varje 
lektion, tre gånger i veckan, plus lite till ibland – om det är en webbrelaterad 
kurs. Hon försöker att inte engagera sig för mycket, men anser att det lätt  
blir att man börjar peta i detaljer. Tidigare ansvarade hon för doktorandernas 
sida, men det slutade med att hon som frivillig och engagerad hade byggt 
upp en administration runt sig själv, vilket inte var funktionellt. Nu finns 
doktorandsidan kvar i en nedbantad version, men hon uppdaterar den inte. 

Det är ofta det är tidsbegränsat material som presenteras på webbplatsen,  
till exempel ansökningstider och seminarier. När lektorn har sådant material 
har hon inga svårigheter med att hålla ordning på datumen. Ibland tar hon 
bara bort länken, inte dokumentet och URL-adressen, vilket innebär att det 
går att komma in på sidan om man kan adressen, respektive det kan bli 
träffar på sidan i sökmotorer på Internet, men man kan inte länka sig vidare 
från sidan. För studievägledaren innebär det sällan ett problem att det är 
tidsbegränsat material. Hon surfar ofta på webbplatsen och tittar till den, så 
det blir naturligt att kontrollera det tidsbegränsade. Däremot är det ett stort 
problem för webbredaktören är att hålla ordning på allt tidsbegränsat mate-
rial och komma ihåg att ta bort det när datum är inaktuella, och sedan 
komma ihåg att han har tagit bort det. Det är inte så konstigt, då han inte är 
en del av utbildningsverksamheten som studievägledaren och lektorn är. 
Problematiken ligger även i att han måste hitta dokumentet ifråga bland alla 
de dokument som finns, vilket är svårt (jfr ovan). Han koncentrerar sig 
därför på startsidan och utgår från den, vilket konkret innebär att han själv 
går in och surfar på webbplatsen som en vanlig användare, och försöker 
upptäcka om något är inaktuellt. 

6.4 Institutionens beslutsprocess 
När lektorn fortfarande var väldigt engagerad i att skapa webbsidor och 
hemsidor, var det på institutionen tal om att det skulle råda enhetlighet på 
webben. De fick dock aldrig några direktiv, eller något styrdokument, om 
vad som skulle finnas eller eventuellt inte fick finnas på sidorna, så hon 
gjorde som hon själv ansåg vara bäst. Hon brukade skicka e-post till studie-
rektor eller prefekten och informera om hon gjort en kurshemsida – vilket 
aldrig var ett problem – eftersom det är prefekten som är ansvarig utgivare, 
och studierektor har ett delegerat verkställande ansvar.  

Det finns fortfarande inget styrdokument som säger att ”detta ska finnas”, 
och webbredaktören har heller inte fått några direktiv. De saker som finns 
(schema, kursplan, litteraturlistor, kontaktpersoner och en personallista) har 
funnits på hemsidan ända sedan starten utifrån Hemsidegruppens tankar om 
struktur och innehåll, och webbredaktören har byggt vidare på det. Det finns 
inga regler till exempel vilka sorts länkar han kan lägga in på startsidan, utan 
det är snarast en dialog mellan webbredaktören, den som vill ha länken, pre-
fekten, och även studievägledaren. Startsidans innehåll har hela tiden revi-
derats utifrån allmänna kommentarer om vad som ska vara länkat på start-
sidan eller inte. När övrig personal har bett webbredaktören lägga in länkar 
på startsidan har han gjort det, och till slut kan det ha blivit väldigt rörigt. 
Detta gäller främst textfältet i mitten av startsidan, inte formatlänkarna. 



Vägledd via webben Pia Nordin ht 2002
 
 
 
 
 

 
47 

Studievägledaren har haft synpunkter på det och har då diskuterat det med 
prefekten, som har fattat ett beslut om vad som ska gälla, och webb-
redaktören har utfört revideringen. Han utför oftast revideringar på andras 
uppdrag, men får även göra det utan ett separat godkännande, till exempel 
Högre seminariet på startsidan är det han som uppdaterar. Övriga uppdat-
eringar rör sådant där det är svårt för honom att känna till något om inne-
hållet, till exempel ny kurslitteratur. 

Om det skulle råda några oklarheter om att ett innehåll ska publiceras, tänker 
studievägledaren att webbredaktören går till prefekten. Webbredaktören i sin 
tur förutsätter att det är godkänt, eller att kollegornas sunda förnuft har fått 
råda. Han litar på sina kollegor och anser att de har ett gott omdöme, så han 
går aldrig via prefekten för att kontrollera att textinnehållet är godkänt. Lika-
dant om någon kommer med en forskningsrapport. Han vet inte vilka even-
tuella diskussioner som förts innan dokumenten hamnar hos honom, men 
han förutsätter att det som kommer till honom är klart. Men om det måste 
fattas ett beslut, så är det prefekten som tar det beslutet. 

Universitetet har en grafisk mall för webben, som personal kan hämta via 
intranätet. Lektorn känner till den grafiska mallen för webben, webbredak-
tören har knappt hört talas om den, men ingen av dem har medvetet använt 
sig av den. Webbredaktören och studievägledaren har bägge universitetets 
grafiska manual för pappersdokument där det står in i minsta detalj hur ett 
dokument i pappersform ska se ut som lämnar universitetet och går ut till 
den övriga världen, en manual som är väldigt föreskrivande. De har inte  
fått några direktiv om att de måste följa en grafisk mall på samma sätt för 
webben. Webbredaktören anser att det borde finnas, med tanke på att så 
mycket material når omvärlden via webben idag.  

6.5 Sammanfattning produktionsanalys 
Det finns ingen genomtänkt struktur för webbplatsen, utan det som finns 
idag är resultatet av att man lagt länkar mellan sidor allt eftersom man har 
tyckt att det behövs en länk. Ursprungligen hade man en idé om hur struk-
turen skulle vara, men fram för allt tidsbrist har gjort att personalen inte 
kunnat engagera sig så mycket i webbplatsen som de kanske skulle ha velat. 
Den är främst den administrativa personalen som arbetar med webbplatsen, 
som en automatisk förlängning av deras ordinarie arbete. Processen från det 
att ett dokument skrivs, till att det är publicerat på webbplatsen är kompli-
cerad och fram för allt tidsödande då det manuellt måste HTML-kodas eller 
formateras till pdf-fil. Det oavsett om det är ett original eller en revidering. 
Det finns ingen beslutsinstans eller några direktiv om vad som ska publi-
ceras, utan vem som helst får lägga ut ett dokument. Prefekten har visser-
ligen sista ordet, men i allmänhet får det sunda förnuftet råda. 
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7 Diskussion 
Jag har analyserat webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska 
språk. Mitt syfte var att titta på hela kommunikationsprocessen runt webb-
platsen för att se om den struktur som finns är ett logiskt resultat av hur 
produktionen av webbplatsen går till. När jag inledde mitt arbete med upp-
satsen var min intention att jag skulle använda mig av flera olika författares 
forskning om webbplatser och dess struktur med mera. Ju längre jag kom i 
arbetet, desto mer insåg (och ansåg) jag att det mesta jag behövde veta kunde 
jag finna i Lynch och Hortons Web Style Guide (2002) – men även andra 
författare tar upp samma saker som de. Det finns också flera aspekter på en 
webbplats som jag inte har tagit upp, till exempel vikten av en sökfunktion 
och dess för- och nackdelar, ALT-texter (alternativtexter som är länkade till 
bilder och grafik för att underlätta för till exempel synskadade), när en webb-
sida senast uppdaterades, med mera. En annan viktig aspekt är också hur en 
användare läser, eller snarare skannar (översiktsläser) webbsidor och följden 
av det. 

7.1 Strukturanalys 
Genom att analysera webbplatsens struktur – fram för allt länkar, men också 
sidtyper och sidlayout – kan jag konstatera att webbplatsen har en kompli-
cerad struktur. Det finns många länkar redan på nivån närmast under start-
sidan som leder till inte riktigt lika många, men ändå ett stort antal sidor, 
vilket jag åskådliggör i bilaga 1. I grunden finns en bra tanke med hur webb-
platsen ska vara uppbyggd, då den ursprungligen (1996) koncentrerades 
kring fyra olika teman: Aktuellt, Utbildning, Forskning och Organisation, 
med länksidor och innehållssidor inte mer än tre klick ned i hierarkin. Tack 
vare några få eldsjälar kunde webbplatsen byggas upp och de försökte få till 
en organiserad webbplatsproduktion men där främst tidsbrist ledde till att det 
inte blev så.  

Webbplatsen har idag ett antal formatlänkar på startsidan, som skulle behöva 
finnas på samtliga webbsidor. Just det att de bara återfinns på startsidan gör 
att man kan ifrågasätta om det enligt min definition verkligen är format-
länkar, eftersom de som övriga länkar på webbplatsen bara leder användaren 
vidare till en ny specifik sida. De samlar egentligen inte ihop webbplatsen så 
att man förstår vad man har att vänta sig, och vart man kan söka sig oavsett 
var på webbplatsen man befinner sig – vilket är formatlänkars huvudsakliga 
syfte.  Det vill säga, det är avsaknaden av formatlänkar, tillsammans med 
bristen på undermenyer som gör att användaren själv inte kan välja sökväg.  

Man kan tycka att jag koncentrerar mig väl mycket på att analysera webb-
platsens struktur och ge detaljerade exempel på snåriga länkningar med 
mera, och samtidigt ge förslag till förbättringar (se kapitel 8 Rekommenda-
tioner), då jag under Syfte (1.1) säger att det är hela webbkommunikationen 
jag är intresserad av. Det skulle kanske räcka med att bara konstatera vad 
som är bra respektive dåligt, och sedan koncentrera mig mer på produk-
tionen. Dock anser jag att det är omöjligt att analysera en struktur utan att 



Vägledd via webben Pia Nordin ht 2002
 
 
 
 
 

 
49 

diskutera det som kan förbättras, och hur. Dessutom är en del av mitt syfte 
att ge institutionen konkreta exempel på det som gör att webbplatsen är 
mindre välfungerande. Mina resultat från användartest med informations-
sökande studenter, och intervjuer med webbinblandad personal, belägger 
relevansen att analysera detaljer.  

7.2 Användaranalys 
Användaranalysen visar att det är svårt, och ibland omöjligt, att klicka sig till 
den webbsida användaren är intresserad av direkt från befintlig sida. Istället 
är användaren tvungen att backa tillbaka till startsidan och konstant utgå från 
den, vilket är tidsödande. Inte heller får användaren en riktigt klar överblick 
över hur webbplatsen är strukturerad – vad som kan hittas var. Även om 
formatlänkarna på startsidan till viss del ger ledtrådar om innehåll, förlorar 
användaren den överblicken så fort denne länkar sig vidare, då formatlänk-
arna inte återfinns på webbplatsens övriga sidor. Det är först efter att ha 
klickat sig fram och tillbaka mellan sidorna utifrån de länkar användaren 
stöter på allt eftersom, som denne börjar få en inblick i hur webbplatsen 
hänger ihop. Bristen på andra hjälpmedel, som att kunna gå fram och tillbaka 
mellan sidor utan att använda webbläsarens backfunktion, eller en navige-
ringskarta där man kan se webbplatsens struktur och länkning försvårar för 
användaren ytterligare. 

7.3 Produktionsanalys 
Produktionsanalysen visar att webbplatsens struktur kan ses som ett direkt 
resultat av arbetsprocessen hos institutionen Jag har inte haft någon litteratur 
att stödja mig på, utan har fått skapa mina egna kriterier för hur den pro-
cessen och webbplatsens struktur är sammanlänkade. Det finns enligt min 
tolkning flera orsaker till att webbplatsen inte är så bra som den skulle kunna 
vara. Det handlar om brist på, och/eller avsaknad av:  

7.3.1 Engagemang och tid 
Webbplatsens överlevnad har varit beroende av några få personers engage-
mang, kunskap och vilja att göra webbplatsen till medium för information 
och kommunikation hos institutionen. Ett engagemang kräver feedback, både 
i form av beslut tagna om arbetstid som ska avsättas till webbarbete och inte 
”bara ska hinnas med ändå”, och genom att institutionens personal rent prak-
tiskt använder sig av möjligheten att nå ut till sina studenter via webben. Om 
det bara är några få som utnyttjar den möjligheten, så är det bara några få 
som vet hur man gör, och trycket blir stort på dem vilket ökar deras arbets-
börda då inga andra kan avlasta webbarbetet (jfr om doktorandernas sida, 
avsnitt 6.3).  

De som arbetar (och arbetade) med webbplatsen har inte tid till att engagera 
sig så mycket i webbplatsens väl och ve som skulle behövas. De har sina 
ordinarie arbetsuppgifter att ägna sig åt, och webben har blivit en del av 
deras arbetsuppgifter inte för att de egentligen kanske vill arbeta med 
webben, utan för att innehållet som presenteras på webbplatsen hör till  
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deras arbetsområde. Det är de riktigt intresserade som har tagit sig tid att 
skapa egna kurshemsidor (jfr ovan avsnitt 6.3). 

7.3.2 Prioritering och direktiv 
På grund av tidsbristen och de mer huvudsakliga arbetsuppgifterna är inte 
webbplatsen det som högprioriteras av de enskilda webbmedarbetarna, även 
om de vill ha en välfungerande webbplats. Webbplatsen har inte prioriterats 
av institutionen som helhet – men inte heller av Stockholms universitet. Det 
visar sig i att man inte har satsat resurser på en person som i huvudsak sköter 
webbplatsen. En förändring är på gång, både på central nivå hos universitetet 
och på lokal nivå hos institutionen. Man har insett att webben är ett medium 
som inte kan sättas på undantag längre. 

Strukturen på webbplatsen är komplicerad därför att länkning till nya och 
befintliga sidor sker spontant vid behov och utifrån behov. Det finns ingen 
strategi för hur webbplatsen ska vara uppbyggd eller egentligen skötas. Det 
blir länkningen som skapar strukturen istället för tvärtom. I och med detta 
finns det inga direktiv eller styrdokument där man reglerar vad som ska 
publiceras på webben och hur, och av vem, eller hur webbplatsen ska se ut.  

7.3.3 Kunskap och teknik 
När webbplatsen grundlades fanns det (överhuvudtaget i världen) väldigt lite 
erfarenhet och kunskap om hur en webbplats bör vara uppbyggd och struk-
turerad för att vara användarvänlig. De personer hos institutionen som var 
engagerade gjorde så gott de kunde, och lärde sig mer allt eftersom. De som 
arbetar med webbplatsen idag har kunskap främst om den bakomliggande 
tekniken, och om innehållet som presenteras på webbplatsen – men kanske 
inte alltid den kunskap som är önskvärd för hur man skriver för webben och 
om vad som underlättar för användaren att navigera på webbplatsen. 

Den i sammanhanget föråldrade tekniken att manuellt HTML-koda varenda 
enskild dokumentsida är ett stort hinder för att webbplatsen ska kunna 
utvecklas, eftersom det är alldeles för tidskrävande för en så stor webbplats 
som institutionens – en tid som inte finns. Webbredaktören, och övrig 
personal, har känt till i drygt ett år (sedan början av 2002) att Enheten för 
kommunikation och samverkan (EKS) på universitetet ska införa ett publi-
ceringsverktyg, vilket kommer att förändra grundförutsättningarna för 
arbetet med webbplatsen till det bättre. Ett publiceringsverktyg kommer 
dock inte att lösa allt, men det kommer att underlätta och förenkla arbets-
processen. Fortfarande krävs det att man i förväg planerar strukturen och hur 
man vill förmedla information, och sedan upprätthålla det. Publiceringsverk-
tyget är som namnet säger ett verktyg, en hjälp för att kunna utföra det arbete 
som krävs för ett bra resultat. Det är ett kontinuerligt arbete som kräver en 
aktiv och väl förberedd insats av institutionen – och av universitetet.  

Det ”primitiva” system som institutionen har idag försvinner, att det ska 
skrivas och sparas och kodas dokument, och att man går mellan arbets-
rummen och måste peka på skärmen ibland för att veta var på webbplatsen 
uppdateringen ska ske. Fördelen med publiceringsverktyget är att man sepa-
rerar teknik, struktur och design. Om man reviderar inom något av dessa tre 
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områden, påverkar det inte de andra två. Det innebär att en skribent själv kan 
gå in och revidera en text, och det är samtidigt den giltiga webbversionen, 
utan att behöva tänka på den konkreta kodningen och kopior och uppdat-
eringar av dokumentet och så vidare (utifrån Thelin och webbredaktören 
2002). Allt detta betyder att nuvarande webbredaktören kanske inte ens 
behöver vara ansvarig för webben, då den tekniska biten kommer att skötas 
centralt på universitetet av EKS. Han kommer istället att kunna ägna sig 
enbart åt sina andra uppgifter, som är nog så tidskrävande. 

Ett publiceringsverktyg kräver fortfarande utarbetade strategier för hur 
webbarbetet och webbplatsen ska hålla hög kvalitet. Lynch och Horton 
betonar att en gedigen webbplats kräver en kontinuerlig arbetsinsats av inte 
bara tekniskt och grafiskt kunnigt folk, utan även av områdesexperter och 
skribenter (2002/Process/Before You Begin). Teknik- och designkunnig 
personal står EKS för, områdesexperterna finns alla på institutionen, och 
skribenter för webben kommer fler på institutionen att kunna bli när det inte 
längre krävs HTML-kunskaper – utan det är som att skriva ett vanligt Word-
dokument. Lektorn ansåg att det behövs en heltidsanställd person som sköter 
webbplatsen om det ska publiceras mycket material – som även har kun-
skaper om textutformning – då majoriteten av den undervisande personalen 
inte kan avsätta tid till det. Studievägledaren liksom webbredaktören gav 
uttryck för att de inte ville ha mer arbete med webbplatsen än de har idag.  

Sedan hösten 2002 har institutionen en webbgrupp som i princip har samma 
ansvar som Hemsidegruppen hade vid starten 1996 – att arbeta fram vilket 
innehåll som ska presenteras på webbplatsen, och hur. 

8 Rekommendationer 
Syftet med rekommendationerna är att Institutionen för nordiska språk ska få 
redskap för hur de ska kunna styra upp webbplatsens utseende och funktion. 
Hur detta sedan ska kunna göras på lämpligt sätt beroende av hur publicer-
ingsverktyget kommer att se ut, kan förhoppningsvis institutionen få uppslag 
till i samarbete med EKS. Det som är en grundförutsättning är att fundera 
över innehållet på webbplatsen och sortera det i relevanta grupper baserat på 
hur innehållet hänger ihop. Utifrån det kan man sedan bestämma exakt sid-
indelning av innehållet i respektive grupp, och först därefter fundera på hur 
det ska länkas samman, vilka länknamn och (överensstämmande) sidrubriker 
innehållet ska ha. Det går inte att bestämma vilka formatlänkar som ska 
finnas om man inte har klart för sig vilket innehåll det ska vara på webb-
platsen och hur det ska struktureras. 

Utifrån min analys av den aktuella strukturen på institutionens webbplats, 
ger jag här förslag till revideringar och funktioner man som avsändare bör 
tänka på. Flera av dessa kanske löser sig naturligt i och med publicerings-
verktyget. 
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8.1 Länkar 
• SKAPA formatlänkar (i en menylista) med undermenyer på samtliga 

webbsidor, inklusive startsidan.  
• SKAPA en navigeringskarta för bra överblick över webbplatsens 

struktur. Lägg den under en formatlänk. Dessutom bör det på varje 
sida framgå vilka länkar man har följt, ungefär som en ”grafisk 
vägvisare” (mitt uttryck) (Lynch & Horton 2002/Interface Design/ 
Basic Interface Design).  
 

•  SKAPA navigeringshjälpmedel på varje enskild webbsida. I och med 
det blir det inga återvändsgränder: 

o ” Tillbaka” och ”Framåt ”  
o ” Till sidans topp” 
o ”Hem”-länk till startsidan.  
o Logotyp ska länka till institutionen, inte till  <www.su.se> 

(alternativt ha en universitetslogotyp som länkar till 
<www.su.se> och en institutionslogotyp som länkar till 
institutionens startsida). 

o Ikon e.d. som förtydligar om en länk leder till en extern 
webbplats, eller till ett annat filformat (pdf-fil t.ex.). Låt det 
öppnas i ett nytt fönster. 

o Utskriftsmöjlighet, med en ikon. Det är användarvänligt att till 
och med ha en särskild utskriftsversion, så att man inte skriver 
ut det som det ser ut på skärmen, utan som ett Word-dokument 
eller liknande (utan alla länknamn, sidhuvud osv.).  

• SKAPA kontaktmöjligheter med institutionen på varje enskild webb-
sida. Aktuella uppgifter i sidfoten kan kompletteras med:  

o Hus D, plan 6 
o Institutionens URL-adress <www.nordiska.su.se> (alternativt i 

sidhuvudet under institutionsnamnet) (jfr Lynch & Horton 
2002/Interface Design/Make Your Web Pages Freestanding). 

• REVIDERA länknamn: 
• Otydligt länknamn: ”Studentinformation” på startsidan. All infor-

mation under denna länk är relevant för samtliga studenter oavsett 
kurs, och bör göras lättillgänglig. Informationen skulle kunna delas in 
under andra relevanta sidor och rubriker på webbplatsen. Om aktuell 
formatlänk ska vara kvar, behöver namnet förtydligas.  

• På sidan Studentinformation finns länken ”Länkar”. Sidan Länkar har 
20 länkar som är indelade via olänkade mellanrubriker: Utbildnings-
länkar, Forskningslänkar och Organisationslänkar. Den senare leder 
till olika svenska universitet. Universitetslänkarna skulle kunna ha en 
egen formatlänk på startsidan, ”Universitet i Sverige” eller liknande. 
Länkarna under Forskningslänkar skulle också kunna ha en egen 
formatlänk, till exempel ”Språkwebbplatser”. Dock är det otympligt, 
men kanske att ”Språksajter” är ett alternativ. Risken är dock att det 

Startsidan >> Utbildning >> Svenska 
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blir för många formatlänkar, så det kan vara en fördel att istället samla 
dem under ett annat gemensamt och logiskt formatlänknamn, 
alternativt lägga några mer ”udda” formatlänkar i sidfoten, som ska 
vara synlig på varje webbsida. 

• Länknamnet ”Uppdragsutbildningar” på startsidan borde ändras och ge 
en tydligare signal om att det vänder sig till utomstående företag. 

• ”TISUS i Sverige” och ”TISUS utomlands” på startsidan: Dessa länkar 
borde inte ha en så framträdande ställning som en formatlänk. Det 
finns sidor hos institutionen som behandlar Svenska som främmande 
språk, eventuellt att man ifrån en sådan sida skulle kunna länka till 
TISUS.  

• ”Nordskick”: Den länken skulle behöva en utförligare rubrik med 
presentation på startsidan.  

• För långt länknamn: ”Ämnet nordiska språk/svenska språket” på 
startsidan (jfr avsnitt 4.1.3). Eventuellt att det är relevant att särskilja 
nordiska och svenska språket, och då behövs det att formatlänken för-
medlar det – men ta bort ordet ”ämnet”. Det är bra att den ligger som 
en egen formatlänk, då innehållet kan antas vara intressant endast för 
den som (ännu) inte studerar hos institutionen.  

• ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman” på 
startsidan är ett alldeles för långt länknamn som rymmer för mycket 
information samtidigt. Om formatlänkarna hade undermenyer, skulle 
denna formatlänk kunna heta ”Utbildning” och delas in i ”Kursplaner”, 
”Litteratur” respektive ”Scheman” så att användaren direkt kan gå till 
det innehåll som är intressant. (Samtidigt är ”Utbildning” ett lika vitt 
namn som ”Studentinformation”, jfr ovan.)  

• Diskrepans mellan länknamn och rubrik: ”Personal” leder till sidan 
Organisation. Antingen bör man kalla formatlänken på startsidan lika-
dant, ”Organisation”, eller så kallar man formatlänken ”Personal-
information”, och har en undermeny där ”Organisation” respektive 
”Personal” ingår till exempel. Med tanke på att det finns många olika 
sidor och länkar på webbplatsen som har den gemensamma nämnaren 
att få kontakt med någon, vore det ännu bättre med formatlänken 
”Kontakta oss” med undermenyer som ”Personal”, ”Studievägledare”, 
”Kompendieansvarig” (istället för -försäljning), ”Schemaansvarig” och 
så vidare. Kanske att man ska skilja på personal respektive 
organisation.  

• På sidan Studentinformation, nivå 2, via startsidans formatlänk 
”Studentinformation” finns femton länkar uppdelade under tre 
olänkade mellanrubriker. Eftersom alla länkar leder till samma sida, 
skulle man inte behöva dela in efter kurserna och länka dem. Fördelen 
är dock att man via de enskilda länkarna kommer direkt till den del av 
sidan där informationen står (jfr bild 2, avsnitt 4.1.3). 

• JUSTERA länknamn och sidrubriker så att de stämmer överens.  
• JUSTERA sidorna som är länkade från startsidans ”In English” 

– översätt informationen till engelska. 
• JUSTERA webbplatsens sidtyper: 
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o Orienteringssidor på nivå 2, närmast under startsidan. 
o Innehållssidor, och även länksidor på nivå 3. 
o Länksidor helst längre ned i strukturen för sådant som inte 

lönar sig annat än att spalta, till exempel C/D-uppsatser i  
pdf-format. 

• LÄGG TILL lite mer grafik, till exempel en (ny) bild på varje enskild 
webbsida (se vidare avsnitt 8.3 nedan). 

8.2 Sidtyper 
• Exempel på innehållssida som borde vara orienteringssida: Sidan 

Ämnet nordiska språk via formatlänken ”Ämnet nordiska språk/ 
svenska språket”. Den sidan skulle det bli mer struktur på genom att ha 
kortare information om kursutbudet, med länkar till de sidor som 
specificerar kursinnehåll (kurser och delkurser) som nu ligger under 
”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman”, och 
där lägga till den här informationen. Redan på startsidan kan det finnas 
undermenyer för den som redan känner till den här orienteringssidan 
med det allmänna innehållet och vill gå direkt till en innehållssida, 
men man kan gå till orienteringssidan och därifrån välja inriktning om 
man vill. Fler exempel på innehållssidor som med fördel kan omstruk-
tureras till orienteringssidor är: Uppdragsutbildningar i svenska via 
”Uppdragsutbildningar” och Nordskick via ”Nordskick”.  

• Exempel på länksida som borde vara orienteringssida: Sidan 
Utbildning via ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], kurslitteratur  
och scheman” på startsidan, med en lång länklista (se bild 5b, avsnitt 
4.2.1) – mitt förslag är att göra om den till en orienteringssida. Låt den 
ha en egen länk på startsidan, ”Kursutbud” till exempel (istället för 
”Utbildning” – jfr ovan under För långt länknamn). På orienterings-
sidan kan man tala om att det handlar om de olika kurserna, med 
information om respektive. Alla länksidorna högre upp i hierarkin 
skulle med fördel kunna omstruktureras till orienteringssidor. Det 
skulle underlättas av att det finns formatlänkar med undermenyer så  
att man kan se orienteringssidornas länkade sidor direkt på startsidan. 

8.3 Sidlayout 
• Givet: Det jag har konstaterat tidigare – formatlänkarna, med 

undermenyer, ska återfinnas på samtliga sidor på webbplatsen  
(jfr avsnitt 8.1 ovan). 

• Nytt: Den aktuella informationen i det högra textfältet om Högre 
seminariet är inte länkad. Det skulle den kunna vara till sidor som 
öppnas i nya fönster, med bakgrundsinformation om respektive semi-
narium och seminarieföreläsare. Informationen skulle då bytas ut allt 
eftersom datumen blir inaktuella, och nya seminarier aktualiseras (och 
därför öppnas i nya fönster istället för att ha ”konstanta” sidor). Rubri-
ken på startsidan borde vara Aktuellt. 
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• Ideala: Det ideala kan, precis som hela startsidan, delas upp i givet 
och nytt – institutionen har den givna universitetslogotypen till vänster 
(som länkar till universitetets startsida) vilket skulle kunna vara 
gemensamt för samtliga institutioners webbplatser på universitet, och 
det nya namnet till höger, som visar att användaren nu har kommit till 
Institutionen för nordiska språk. Här skulle man kunna lägga in en 
specifik logotyp för institutionen till höger om rubriken, som länkas  
till institutionens startsida (jfr avsnitt 8.1 ovan).  

• Reala: Formatlänken ”In English” bör vara nåbar från samtliga sidor, 
precis som övriga formatlänkar bör vara. Nu ligger den i par med 
länken ”Webmaster”, vilket är mindre lyckat, då de tematiskt är olika 
(ett alternativt språk respektive en kontakt). ”In English” kan ligga 
kvar, och skulle kunna kompletteras med en bildlänk med en (brittisk) 
flagga för att tydliggöras. Eventuellt att man lägger det i sidhuvudet. 
”Webmaster” skulle kunna flyttas till mittpartiet där övriga adress-
uppgifter finns – man kan dela upp innehållet i två grupper, så tar det 
inte så mycket plats på höjden. Med tanke på att det är en institution 
för nordiska språk, i Sverige, bör det stå Webbredaktör på svenska 
istället för det engelska Webmaster. 

• Framhäva: ”Nordskick” liksom övriga länkar här skulle dock behöva 
framhävas mer, genom en kort förklarande text.  

• Webbsidorna: Webbsidornas layout bör följa startsidans så att det är 
enhetligt och användaren känner igen sig på sidorna när den surfar. 
Idag står institutionsnamnet vertikalt längst till vänster på webb-
sidorna. Jag tror att det är bättre att ha institutionsnamnet horisontellt 
överst på sidan i sidhuvudet som på startsidan, då det följer hur det ser 
ut på <www.su.se>.  

• Det skulle kunna finnas en bild på varje sida, för att liva upp samt 
illustrera textinnehållet, men utan att vara för ”flashig”. Rubriker och 
framtida formatlänkar med undermenyer skulle kunna ha en annan färg 
än brödtexten. Ytterligare ett sätt att använda färg för orienteringen är 
att låta den länk man klickat på i undermenyn ändra färg, så att 
användaren ser vilken undermeny den är respektive har varit inne 
under.  
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Bilaga 2

Exempel på komplicerad länkning på webbplatsen hos
Institutionen för nordiska språk <www.nordiska.su.se>
De två viktigaste länkarna på startsidan anser jag är ”Studentinformation”
och ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], litteraturlistor och scheman”, då
väldigt mycket information som berör studenter i första hand återfinns under
dem. När jag genomförde användartesterna såg jag att informanterna främst
sökte efter information via dessa två länkar. Eftersom det saknas format-
länkar med undermenyer på webbplatsens samtliga sidor, ”organiseras”
länkningen på varje enskild sida, och det kan bli väldigt komplicerat:

Från startsidan leder länken ”Våra utbildningar Kursplaner [sic!], littera-
turlistor och scheman” till sidan Utbildning, nivå 2 (se bild 1). Sidan består
enkom av länkar, 32 stycken, som ligger i tre nivåer markerade med indrag.
På grund av indragen får man intrycket av att webbplatsen består av fem
nivåer, inklusive startsidan, och att man direkt från denna sida kan gå till
respektive sida och nivå (jfr formatlänkar med undermenyer). Fem exempel
på länkar som står med indrag (för att markera nivå 4 på webbplatsen, men
är sidans andra nivå) är kurserna Svenska, Praktisk svenska, Information i
text och bild, Praktisk retorik samt Retorik och skriftlig framställning.

Bild 1: Sidan Utbildning, nivå 2. Skärmdump december 2002.

Startsida, nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 = indrag 1

Nivå 4 = indrag 2

Nivå 5 = indrag 3 Till synes
samma
nivå (4).
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Den översta länken ”Fristående kurser i svenska och nordiska språk” leder
till sidan Fristående kurser, nivå 3, som består av en lista med tio olika
kurser (se bild 2). Kursnamnen/mellanrubrikerna är inte länkade, däremot är
de två till fem delkurserna som varje kurs har, länkade. Av de fem exempel-
länkarna ovan återfinns bara Svenska och Praktisk svenska som olänkade
mellanrubriker, trots att alla borde stå här, enligt indragens nivå på sidan
Utbildning.

Bild 2: Två av tio kurser med delkurser på sidan Fristående kurser, nivå 3.
Skärmdump december 2002.

Svenska har fyra länkade delkurser: ”Grundkurs”, ”Fortsättningskurs”,
”Påbyggnadskurs” och ”Magisterkurs”, som man därför lätt kan tro ska leda
till fyra olika sidor, men det visar sig att samtliga är länkade till samma sida
på nivå 4, Svenska. Även rubrikerna med kursernas namn är länkade och
leder till samma sida som delkurserna gör (se bild 2).

Nästa kurs Praktisk svenska har även den fyra länkade delkurser, som man
också tror ska leda till fyra olika sidor, förslagsvis ”Grundkurs”, ”Fortsätt-
ningskurs" och så vidare. Men de fyra delkurserna är ”Grundkurs”, ”Infor-
mation i text och bild”, ”Praktisk retorik” och ”Retorik och skriftlig fram-
ställning”. De två övre länkarna ”Grundkurs” och ”Information i text och
bild” leder till en ny sida på nivå 4, Praktisk svenska (se bild 3). Här kan
man fundera över varför ”Information i text och bild” räknas som en delkurs
till Praktisk svenska på denna sida Fristående kurser, nivå 3, när den på
sidan Utbildning, nivå 2, stod på samma nivå som ”Praktisk svenska”, det
vill säga som en egen kurs och inte en delkurs.
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Bild 3: Sidan Praktisk svenska med Grundkurs respektive Information i text och bild,
nivå 4. Skärmdump december 2002.

De två nedersta delkurserna till Praktisk svenska (se bild 2), ”Praktisk reto-
rik” och ”Retorik och skriftlig framställning” leder i sin tur till en egen ny
sida, Praktisk retorik (se bild 4). Frågan är varför även ”Praktisk retorik” och
”Retorik och skriftlig framställning” här räknas som en delkurs till Praktisk
svenska, när de på sidan Utbildning, nivå 2, står på samma nivå som ”Prak-
tisk svenska” (se bild 1). Från sidan Fristående kurser, nivå 3, länkar bägge
till sidan Praktisk retorik, nivå 4 (se bild 4). Bägge retorik-länkarna leder
dessutom direkt till denna sidan även från sidan Utbildning, nivå 2.

Bild 4: Sidan Praktisk retorik med Praktisk retorik respektive Retorik och skriftlig
framställning, nivå 4. Skärmdump december 2002.
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Dessutom finns ”delkurserna” Information i text och bild, Praktisk retorik
och Retorik och skriftlig framställning som länkar på sidan Utbildning,
medan delkurserna Grundkurs, Fortsättningskurs och så vidare över huvud
taget inte finns med där. Det är alltså inte konsekvent indelat eller länkat på
sidorna Utbildning, nivå 2, respektive Fristående kurser, nivå 3. På den
senare är det då begripligt att kursnamnen inte är länkade, utan delkurserna,
eftersom de ibland skiljer sig från varandra och leder till olika sidor.

När man tittar på sidan Utbildning, nivå 2, ser man att en kurs har ytterligare
ett indrag som verkar markera webbplatsens nivå 5: ”Fristående kurser i
svenska och nordiska språk” / ”Nordiska språk med historisk inriktning” /
”Vikingatidens och medeltidens texter” (se bild 1). Det visar sig dock att de
två senare är två (del) kurser på samma nivå, tillsammans med andra kurser
som inte finns med på sidan Utbildning. Dessa hierarkier beror på att insti-
tutionen har velat framhäva vissa kurser. Dessvärre blir det mest förvirrande
med allt klickande på en massa kurslänkar som ligger på till synes olika
nivåer, men som leder till samma sida, och när man på sidan Utbildning
(som är den första sidan man kommer till från startsidan) kan hitta vissa men
inte andra kurser.

Denna länksida med alla indrag för att visa hierarkier är onödigt tillkrånglad,
och skulle förbättras av att institutionen istället satsar på välfungerande
formatmenyer med undermenyer.1

                                                     
1 I slutet av höstterminen 2002 tog institutionen bort länkningen från ”Fristående
kurser i svenska och nordiska språk” på sidan Utbildning, nivå 2,  men den står kvar
som en olänkad rubrik. Det innebär att man hoppar över sidan Fristående kurser,
nivå 3, och går direkt via indragslänkarna till sidorna på nivå 4, och fyra nivåer har
där blivit tre nivåer. Trots det stämmer inte hierarkierna på sidan Utbildning.
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Bilaga 3

Användartest
I tabell 1 nedan följer en något utförligare summering av mina deltagande
observationer med tre informanter (student A, B och C) än vad som redo-
visas i tabell 3 i uppsatsen (avsnitt 5.2.4). Jag anger vilken sida och nivå
informanterna utgick ifrån, vilken nivå de hittade svaret på (eller när de gav
upp) och antal klick som krävdes för det. Nivån innebär dock inte alltid den
reella nivån, utan vilken nivå det blir i den aktuella frågan beroende på hur
sidor är länkade kors och tvärs.

Tabell 1: Användartest Uppgift 1–10

Uppgift 1 Var ligger institutionen?

Student A Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar informationen på nivå 3. Summa 2 klick.

Student B Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar informationen på nivå 3. Summa 2 klick.

Student C Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar inte informationen. Summa 3 klick.

Uppgift 2 Du vill ha en utskrift av dina hittills tagna poäng på din kurs. Går det
att få och hur?

Student A Utgår från sidan Expeditionstider, nivå 3. Hittar inte informationen. Summa 10
klick.

Student B Utgår från sidan Expeditionstider, nivå 3. Hittar inte informationen. Summa 8
klick.

Student C Utgår från sidan Studentinformation. Hittar inte informationen. Summa 15 klick.

Uppgift 3 På startsidan finns en länk till Nordskick. Vad är det?

Student A Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar informationen på nivå 2. Summa 1 klick.

Student B Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar informationen på nivå 2. Summa 1 klick.

Student C Utgår från sidan Information om Språkkonsultlinjen, nivå 3. Hittar informationen.
Summa 3 klick.

Uppgift 4 Du ska skriva C-uppsats, och vill läsa gamla uppsatser. Går det?

Student A Utgår från sidan Nordskick, nivå 2. Hittar inte informationen. Summa >10 klick.

Student B Utgår från sidan Nordskick, nivå 2. Hittar information, på nivå 3. Summa 6 klick.

Student C Utgår från sidan Nordskick. Hittar inte informationen. Summa 4 klick.
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Uppgift 5 Du har hört talas om språkkonsultlinjen, och vill ha tag i kurs-
ansvarig för den. Vem är det, hur får du tag i denne, och har
denne en hemsida?

Student A Utgår från en schema-sida, nivå 5. Hittar delar av informationen, tror hon, på nivå
4. Summa 5 klick.

Student B Utgår från sidan Forskning. Hittar informationen på nivå 3 respektive 2, men vet
inte att uppgifterna inte är uppdaterade. Summa 9-13 klick.

Student C Utgår från sidan Forskning, nivå 2. Hittar en del av informationen på nivå 2, men
vet att den inte är uppdaterad. Summa 3-10 klick.

Uppgift 6 Vad är aktuellt hos institutionen?

Student A Utgår från en sidan Expeditionstider på nivå 2. Hittar informationen på nivå 2.
Summa 3 klick.

Student B Utgår från en sida på nivå 3. Hittar informationen på nivå 1. Summa 2 klick.

Student C Utgår från sidan Expeditionstider. Hittar informationen på nivå 1. Summa 3 klick.

Uppgift 7 Ta fram schemat för din kurs.

Student A Utgår från startsidan. Hittar informationen på nivå 4. Summa 3 klick.

Student B Utgår från startsidan, nivå 1. Hittar informationen på nivå 4. Summa 3 klick.

Student C Utgår från startsidan. Hittar informationen på nivå 3. Summa 2 klick.

Uppgift 8 Du vill prata med en studievägledare. Vem är det och när har denne
telefontid?

Student A Utgår från en schema-sida, nivå 4. Hittar inte informationen. Summa 6 klick.

Student B Utgår från schema-sida, nivå 5. Hittar informationen på nivå 3. Summa 5 klick.

Student C Utgår från schema-sida nivå 3. Hittar informationen. Summa 4 klick.

Uppgift 9 Vad kostar kompendier till din kurs?

Student A Utgår från sidan Expeditionstider, nivå 3. Hittar inte informationen. Summa 4
klick.

Student B Utgår från sidan Expeditionstider, nivå 3. Hittar inte informationen. Summa 5
klick.

Student C Utgår från sidan Expeditionstider, nivå 3. Hittar inte informationen. Summa 5
klick.

Uppgift 10 Du har synpunkter på webbplatsen – vem kontaktar du?

Student A Utgår från en sida på nivå 4. Hittar informationen på nivå 2. Summa 5 klick.

Student B Utgår från en sida på nivå 4. Hittar informationen på nivå 1. Summa 3 klick.

Student C Utgår från startsidan. Hittar informationen. 0-1 klick.


