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Sammanfattning
Rapporten har skrivits av fem studenter som läser andra året på programmet digital design och innovation på högskolan i 
Halmstad. De fem studenterna har arbetat som ett designteam med en projektledare, en programmerare, en 
användbarhetsanalytiker samt två visuella designers. Designteamet blev tilldelad en brief där uppdraget var att ta fram en 
mobilanpassad version av fliken “Vill studera” på högskolan i Halmstads webbsida samt där fokus skulle ligga på att locka 
nya studenter till högskolan och göra om program- och kurssidorna. Designteamet har tagit fram ett förslag på en 
mobilanpassad webbsida med de åtta utbildningsområdena i fokus. Viktig information såsom till exempel boende, nollning 
och studentkåren gjordes tydliga. En omstrukturering av kategorierna på den nuvarande fliken “Vill studera” gjordes och 
kvar blev två flikar där den ena heter “Program och kurser” och den andra “Livet som student”. 
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1. Introduktion
Vi lever i en tid då majoriteten av människors internetanvändande förflyttats från datorer till mobiltelefoner (Koch et al., 
2012). Högskolan i Halmstad har en webbsida som vi anser är svårnavigerad och har överflödigt med information. När 
gränssnittet sedan visas i en telefon blir användarupplevelsen försämrad då informationen inte är mobilanpassad. 
Högskolan behöver en webbsida som är väl anpassad för mobil, och det här uppdraget handlar om att utveckla en idé för 
utbildningssidorna. 

Att utveckla en webbsida anpassad för mobil kräver att utvecklare tänker lite annorlunda rent programmeringsmässigt 
(Koch et al., 2012). Utmaningen med responsiv design är att koden oftast är väldigt stor, det här skapar problem då 
webbsidan inte kan läsas tillräckligt snabbt, speciellt i mobilen. För att lösa det här, behöver koden komprimeras så mycket 
det går, dessutom bör exempelvis bilder minimeras utan att för den delens skull förlora bildkvalité (Koch et al., 2012). 

Det kan upplevas att användare är mer förlåtande om det tar lång tid för en sida att ladda i ett mobilgränssnitt, eftersom 
telefonen har mindre kapacitet än en dator, men så är inte fallet (Koch et al., 2012). Den största majoriteten, hela 74% av 
användarna, förväntar sig att det ska gå lika fort (Koch et al., 2012).
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2. Urval och data
2.1 Intervjuer

Gruppen riktade in sig på två målgrupper, den första gruppen är de som aktivt letar en utbildning att söka till, medan den 
andra gruppen är personer som kan tänka sig söka någon gång i framtiden, men inte letar efter en utbildning aktivt. 

Den första gruppen är personer som går första året på högskolan i Halmstad, vilket gruppen ansåg vara tillräckligt eftersom 
de nyligen genomgått ansökningsprocessen. Den andra gruppen är våra bekanta, med vilka vi genomförde 
telefonintervjuer. Fördelen med att de är bekanta och att intervjuerna genomfördes via telefon, är att intervjupersonerna i 
fråga kunde känna sig avslappnade och troligtvis befann sig på hemmaplan i en bekväm miljö. Svaren tillåts därför bli 
bredare och informationsrika. Nackdelen är däremot att man förlorar kroppsspråk och minspel, vilket kan ge indikationer på 
vad intervjupersonen har för inställning till ämnet som diskuteras. Risken är även att vi som intervjuar tolkar in vad 
intervjupersonerna menar, eftersom att vi känner dem så väl.

Semistrukturerade frågor ställdes, se bilaga 1A och 1B. Den första intervjugruppen intervjuades fysiskt i skolans lokaler och 
den andra gruppen intervjuades över telefon. Vi anser att telefonintervjuer har både för-och nackdelar; Intervjuerna var 5-10 
minuter långa. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades sedan i en tabell för att få en översikt över alla 
intervjusvar. De designteamet fick ut av intervjusvaren var att grupperna hade olika mål och frustrationer. 
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2.2 Omvärldsanalys

Designteamet har utforskat andra högskolors webbsidor för att leta inspiration och alternativa lösningar, vilket är en form av 
omvärldsanalys som hjälper designteamet att få en uppfattning om vad som redan finns (Cooper, 2014). Några webbsidor 
som antingen var till hjälp eller var en del av designprocessen är Linköpings universitet och Umeå universitet. Linköpings 
universitet har en webbsida med en sökfunktion som till en början var som en inspiration men som i ett senare skede valdes 
att ta bort. Umeå universitets webbsida har ett antagningstest som designteamet till en början tycker var bra men som 
också sedan valdes att inte gå vidare med.

2.3 Heuristisk utvärdering

Designteamet utförde en heursistisk utvärdering på den befintliga webbsidan för Högskolan i Halmstad under fliken “vill 
studera”. Det här är ett bra verktyg för att förstå vilka delar av en tjänst som fungerar väl, och vilka som inte gör det. 
Gruppen skapade ett betygssystem mellan 0-3, där 0 var lägst och 3 var högst, se bilaga 3. Betygen grundades på hur väl 
vi tyckte att heuristiken stämde överens med de respektive delarna på hemsidan. Lägst poäng fick heuristiken “Flexibility 
and efficiency of use”, på grund av avsaknaden av acceleratorer som kan påskynda anvädningen. Istället behöver 
användaren navigera genom flera lager av undermenyer, vilket kan göra det svårt att få en översikt och att hitta rätt. En 
heuristik som fick högre poäng var “match between system and the real world”, vilken syftar på bland annat kategorisering 
och termer. 
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3. Problem (UX Statement)
Högskolans webbplats är föråldrad och i nuläget finns begränsade möjligheter att presentera utbildningsprogrammen på ett 
innovativt sätt. Problemet med den responsiva webbsidan är att den har för mycket information och struktur som inte 
gynnar användarens möjlighet att enkelt navigera i tjänsten. Bilder och dylikt får heller inte plats vilket resulterar i ett 
asymmetrisk intryck. För att nå målet att locka nya studenter till högskolan i Halmstad, ska en uppdaterad, responsiv 
mobilversion version av fliken “Vill studera” tas fram, med fokus på program- och kurssidorna.

Målet med tjänsten är att göra det enkelt för användaren att hitta en utbildning som passar dem. Syftet med tjänsten är att 
högskolan skall få fler sökande.
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4. Personas
4.1 Persona 1

Arbetet med att skapa personas kunde 
påbörjas efter en datasammanställning av 
intervjumaterialet. En persona är en sorts 
presentation av tjänstens avsedda användare, 
och framställs som trovärdiga människor 
(Brown, 2011). Personas kan användas som 
riktlinje under hela processen i arbetet med att 
utforma koncept och funktioner samt att 
prioritera de här rätt. Personas är dessutom 
bra för att presentera den tilltänkta 
målgruppen för exempelvis uppdragsgivare 
(Brown, 2011).

Första personan heter Mattias Fransson, är 22 
år och har efter studenten jobbat några år. Nu 
vill han hitta en utbildning där han får utlopp 
för sin kreativitet och kan trivas med sin 
omgivning. Han tycker inte om 
informationsöverflöd och är lite rädd att göra 
fel val. 8



4.2 Persona 2

Andra personan heter Maja Fransson, är 
27 år och är sugen på att förändra sin 
karriär. Hon har länge jobbat i 
servicebranschen, men hoppas kunna 
säkerställa sin framtid på en passande 
utbildning. Hon tycker det är svårt att få 
grepp om högskolans system och 
studentlivet.
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5. Scenarios 
5.1 Kontextscenario

Mattias sitter i lunchrummet på jobbet och har just ätit upp sin mat. Hans kollegor sitter och småpratar och passar på att titta 
i sina mobiler. Även Mattias bestämmer sig för att ta upp sin telefon och går in på Facebook för att uppdatera sig om vad 
som hänt de senaste timmarna. En av hans vänner som lagt upp en ny profilbild går på högskola, och Mattias gör sig 
påmind om att han själv vill hitta en bra utbildning. Han klickar sig in på allastudier.se, och eftersom Mattias bor i Halmstad 
testar han att välja just Halmstad som studieort. Överst bland sökresultaten ser han Högskolan i Halmstad och bestämmer 
sig för att titta in på deras hemsida. 

Mattias går in under “Vill studera” fliken och tittar igenom programutbudet. Han hittar en treårig utbildning som heter Digital 
design och information, som verkar passa både hans kreativa sida och hans intresse för teknik. Han känner att han får bra 
uppfattning om utbildningen, eftersom informationen presenteras i kategorier och förklarar de saker han vill veta på ett 
tydligt sätt.
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5.2 “Key path”-scenario

Användaren Mattias klickar på menyn och får fram 5 alternativ. Mattias väljer “Vill studera”. Väl inne på “Vill studera”-sidan 
finns det två flikar, varav en som är öppen, “Program och Kurser”. Eftersom att Mattias redan vet vilket område han vill läsa 
inom så trycker han sig vidare in på “Informatik”. Inne på “Informatik” visas de program och kurser som ämnesområdet har 
att erbjuda. Mattias klickar på “Digital Design och Innovation” för att få fram mer information om bland annat 
behörighet/urval samt programmet i stort. Mattias väljer även att kolla på några av de karriärmöjligheter som finns genom 
att klicka på fliken “Karriär”. Mattias klickar på tillbakapilen för att komma tillbaka till första sidan, väl där väljer han att se 
över vilka andra alternativ som finns. 
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6. Designlösning
6.1 Designval i designprocessen

Slopade sökfunktionen
Vårt första förslag till hur vi skulle kunna lösa våra personas problem och frustrationer var en hederlig sökfunktion. se bilaga 
2A. Vi ville skapa en tydlig och enkel sådan, som skulle underlätta för blivande studenter med hjälp av olika val som tex VT 
(vårtermin) eller HT (hösttermin), hel eller halvfart etc, det här med hjälp av boxar som användaren kryssar i. Vi i gruppen 
var relativt säkra på iden och det märktes på kritiksessionerna att majoriteten av de som gav oss kritik också tyckte om vår 
lösning. Dock dök en kommentar upp som fick oss att tänka om helt och hållet. Sökfunktionen kändes helt plötsligt som en 
enkel väg ut och ej en innovativ lösning. Gruppen tog åt sig av det som sades och vi bestämde oss för att ändra koncept. Vi 
började fundera på hur vi kunde göra tjänsten mer innovativ och nytänkande men samtidigt uppfylla vår personas mål. 
Förslag som dök upp i designteamet var om vi skulle presentera användaren med ett quiz som skulle hjälpa hen att hitta en 
passande utbildning. Ett annat förslag var att vi eventuellt skulle fokusera på yrken istället, som ett typ av yrkessök där den 
blivande studenten kan söka utifrån yrken istället för program eller kurser. Vi kom dock tillslut fram till att det finns många 
andra webbsidor och tjänster som erbjuder liknande tester och bestämde oss för att fokusera på våra personas mål istället, 
vilket är att hitta information om utbildningar på ett smidigt sätt. 
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13

3 kategorier: Sökfunktion, karriär och livet som student
I ett tidigt stadie ville vi ha tre stycken kategorier där vårt huvudfokus skulle ligga (Vill studera) a) att kunna hitta sin 
utbildning, b) information om livet som student, (exempelvis information om studentkåren och nollningen) c) allmän 
information om karriären efter en utbildning på Högskolan i Halmstad. Funktionen att hitta sin utbildning är fokus i gruppens 
uppdrag, medan våra personas även var intresserade av saker som rör studentlivet i allmänhet. Utifrån den vetskapen var 
det självklart att på något sätt separera de här delarna, för att skapa en lättförståelig struktur som matchar användarens sätt 
att ta sig an sitt utbildningssökande. Idén för den tredje kategorin “karriär” uppstod då vi tog inspiration av andra universiteter 
och deras webbsidor. Den här fliken ansågs ge högskolan trovärdighet och en känsla av aktualitet, vilket kan vara bra i 
marknadsföringssyfte när användare besöker utbildningssidorna. 

Vår andra persona var ute efter en utbildning med gott rykte, så att presentera karriärmöjligheter och alumner kändes som 
ett bra sätt att framhäva högskolans positiva framgångar. Till sist valde vi dock att inte ta med den här kategori i 
huvudmenyn under “vill studera”. Vi ansåg att den här information passade bättre under respektive programsida, 
innehållandes information om yrkesmöjligheter efter avslutad utbildning samt intervjuer med programmets alumner som nu 
är ute i arbete. Eftersom det här tydligt presenterar möjliga yrkesmöjligheter, finns stor möjlighet för användaren att 
uppskatta om utbildningen är värd investeringen. Sådan information matchar bra mot våra personas viljor att hitta en 
utbildning som passar just dem, samt ge en bra grund för att förebygga valet av fel utbildning, vilket är en rädsla hos vår 
persona Mattias. 



Locka studenter med karusell / information
En av våra ideer till förstasidan var att använda en karusell av bilder som visar relevant information, exempelvis viktiga 
datum. Det här stod mot alternativet att försöka lägga informationen som ren brödtext, eventuellt under en egen flik eller 
liknande. Tanken med att välja karusellen är att det skapar ett blickfång (Bergström, 2016), på samma gång som mycket 
information får plats på en och samma yta. Vi insåg efter hand att en det här konceptet kan göra att användaren missar 
essentiell information, om det inte dyker upp på första bilden. Dessutom ansåg vi att karusellen kunde upplevas 
distraherande när användaren läser vidare längre ner på sidan, eftersom rörelse i vårt periferiseende av biologiska orsaker 
fångar vår uppmärksamhet (Bergström, 2016). Det hade även varit svårt att få sidan att ladda tillräckligt fort i ett mobilt 
gränssnitt, vilket är en av de största utmaningarna när man designar för mobil (Koch, 2012).

Förstasidan på “vill studera”
Efter första kritiksessionen valde vi att gå in i en ny konceptfas där två huvudsakliga konceptskisser togs fram, se bilaga 2B 
och 2C. Den ena visade ett koncept där fliken vill studera frontas av aktuell information för potentiella sökande, som 
exempelvis sista ansökningsdatum eller information om öppet hus. Nedanför den här informationsruta placerades 
sökfunktionen, samt informativa videor från nuvarande studenter som förklarar varför de uppskattar Högskolan i Halmstad. 
Det här alternativet ansåg vi skapa en livfullhet och attraktionskraft till utbildningssidorna, vilket vi tänkte oss kunna locka 
fler studenter att vilja ansöka. Det andra alternativet vi tagit fram hade ingen sådan “frontsida”. Istället möttes man ändå av 
ett slags antagningstest, likt en sökfunktion men mer anpassad för att hjälpa folk hitta utbildningar som kan stämma 
överens med deras intressen, vilket är ett av vår första personas främsta mål. 
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Trots det här vann det senare alternativet vid en jämförelse av konceptskisserna, eftersom våra personas i första hand ville 
hitta en utbildning som passade dem. Det kan även anses relevant att först få information och intresse för en utbildning, 
innan man blir intresserad av mer information relaterat till ansökan och högskolan i stort.
De här konceptskisser gav oss alltså ingen riktig lösning, men det fick oss att förstå att vi inte ville ha en förstasida 
innehållandes allmän information om högskolan och ansökan. Istället ville vi fronta en enda funktion som motsvarade 
personans huvudsakliga mål, vilket ligger helt i linje med principerna inom goal directed design (Cooper, 2014).

Katalogen
Ett av de designval vi gjorde var att välja bort möjligheten att bestämma katalog via fliken “vill studera”, och istället föreslå 
att den ligger på webbplatsens förstasida. Anledningen till det här är att den största delen av katalogerna beställs av skolor 
och inte av enskilda personer. Enbart 390 kataloger av ca 14 000 exemplar har under 2016 beställts av enskilda individer 
enligt I. Lövstål (personlig kommunikation, 15 november 2017)  samtidigt som Halmstad Högskola år 2016 hade 20 067 
sökande [2], det här ger en inblick i hur stor del av de blivande studenterna är som faktiskt beställer en katalog. Dessutom 
söker vår persona efter information om högskolans utbildning via webbsidan. De här faktorerna anser vi är skäl nog att 
placera katalogen frontad på högskolans förstasida istället.

Tillbakaknapp
Vid tredje kritiksessionen hade vi tagit fram två stycken alternativ på tillbakapilar, dels en flytande rund knapp längst ner i 
gränssnittet, dels en mer diskret pil högt uppe i menyn till vänster, se bilaga 2C. Många användare ansåg att den övre pilen 
var bättre, framförallt eftersom den inte skymmer någon del av texten som den andra pilen gjorde. Ett mer minimalistiskt 
gränssnitt ger dessutom ett mindre klottrigt intryck, vilket lämnar uppmärksamhet åt det viktigaste innehållet (Johnson, 
2014). 15



Headern
Till en början hade vi skapat mycket utrymme för headern med en stor logotyp och plats för de eventuella 
navigationsindikationer vi ville få plats med. Vi valde efter tredje kritiksessionen att göra den avsevärt smalare, delvis för att 
det här skapar mycket mer plats åt själva innehållet, vilket innebär mindre scrollande - något som kan upplevas störande för 
användaren (Johnson, 2014). Genom att få plats med så mycket information på en skärm som möjligt, får användaren en 
bättre översikt över innehållet och kan enklare navigera sig runt i gränssnittet. Det här blir självklart extra viktigt för de 
användare som använder telefoner med små skärmar. 

Färgval // grafisk profil
Då Högskolan i Halmstad redan har en grafisk profil vi behövde förhålla oss till, har vi varit något begränsade när det 
kommer till den estetiska delen av arbetet. Varje utbildningsområde hade även redan sina bestämda programfärger. Utifrån 
det här försökte vi hålla designen så enkel och minimalistisk som möjligt, med stort fokus på vart blickfånget hamnar. Det 
här blickfång skapade vi med färgklickar som underlättar för hjärnan att snabbt välja ut och sålla bort information 
(Bergström, 2016). Vi anser dock att den grafiska profilen redan fungerade relativt bra, då varken vitt eller blått upplevs som 
skrikiga eller jobbiga att titta på. Genom att lägga huvudmenyn i mörkblått får den en tyngd som balanserar upp den större 
vita bakgrunden som behövs för att ge kontrast åt den svarta brödtexten. För brödtexten valde vi att använda samma 
typsnitt som Högskolan i halmstad har i sin grafiska profil, dock har vi även ett fristående förslag som visar den goda 
effekten av att använda ett luftigare typsnitt som Montserrat istället. Det här ger ett mer modernt intryck och känns inte lika 
nedtyngande att läsa.
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Enklare lösning
Det slutgiltiga resultatet är inte en helt ovanlig lösning; kategorisering i utbildningsområden är något man lätt hittar om man 
surfar runt på svenska högskolor- och universitets webbplatser. Gruppen tänkte många gånger på att försöka guida 
användaren att hitta en passande utbildning på andra och mer nytänkande sätt, exempelvis med hjälp av någon typ av quiz. 
Alla sådana försök slutade i en diskussionen om huruvida det är högskolans sak att hjälpa användaren ta reda på sina 
intressen och karriärmål. 
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1.

1. De åtta utbildningsområdena 

Designteamet valde att behålla de åtta utbildningsområdena på 
startsidan under fliken “vill studera”. Till en början hade vi en 
sökfunktion som vi valde att ta bort då våra personas visste vilka 
områden de var intresserade av. Teamet tyckte att en direkt översikt 
över utbildningsområdena var att föredra då det är ett mönster de 
flesta känner igen baserat på våra intervjuer och användbarhetstester. 
Färgerna som tillhör respektive områden fick följa med på ett diskret 
sätt. En dropdown på varje område var att föredra för att undvika att 
presentera för mycket information på en gång som användaren inte 
har bett om (Johnson, 2014). 

Med hjälp av drop-down och inte knappar som tar användaren till en 
ny sida minskas klicken då användaren är kvar på samma sida.

Designteamet ändrade utbildningsområdestexten för Naturvetenskap. 
Den hette tidigare Naturvetenskap, miljö och matematik. Vi valde att 
ändra den till endast Naturvetenskap eftersom att det blev bättre 
visuellt för mobilen.

6.2 Designlösning slutlig prototyp
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2.

2. Hamburgermenyn verkade mest passande

I skissprocessen framkom det även att vissa visualiserade framför sig 
en så kallad “hamburgermeny”, i vilken gruppens fokusområden “Vill 
studera” skulle kommas åt. Men vi diskuterade även kring att använda 
oss av en meny byggd på flikar längst ner på skärmen. Valet mellan de 
här två alternativ blev tillslut relativt enkelt - för medan flikmenyn tar upp 
mycket plats på den nedre delen av skärmen, tillåter en hamburgermeny 
att gömma undan de andra huvudkategorierna som för en eventuellt 
blivande student inte är lika relevanta. Vi insåg även att vi behövde 
utnyttja utrymmet på skärmen så gott vi kunde, eftersom textinnehållet 
på högskolans webbplats är mycket informativ och omfattande.
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3.

3. Anmälan inne i programmet

Ansökningar till utbildningar sker via antagning.se, vilket beställaren var 
noggrann med att poängtera redan i vårt första möte. Målet med att 
informera om högskolans utbildningar är att människor ska ansöka, 
därmed ansåg vi att en tydlig passage över till antagning.se bör finnas 
tillgänglig för användaren. Till en början ville vi ha den här 
ansökningsknapp redan i resultatlistan för att man enkelt skulle komma 
åt den. Vi hade sett att den här typ av upplägg på antagning.se där man 
direkt kan välja att lägga till en utbildning i sin lista över intressanta 
utbildningar. Vi valde dock att placera den inne på respektive program, 
av den enkla anledning att användaren lär vilja läsa och få förståelse för 
programmet innan denne klickar på ansök. Informationen om 
programmet finns på respektive programsida - då är det också relevant 
att placera ansökningsknappen där, så att användaren slipper backa ett 
steg.
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4.

4. Förenkla för användaren med endast två kategorier

På högskolan i halmstads webbsida finns det i nuläget flera kategorier. 
Genom att endast ha två kategorier hjälper man användaren att hitta 
det de söker efter istället för att presentera för många val på en gång. 
Majoriteten av informationen är densamma, men strukturerad och 
sammanfattad på ett enklare och mer logiskt sätt.
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5.

5. Tillbakapilen i headern

Designteamet valde att lägga till en tillbakapil för att underlätta 
navigationen fram och tillbaka i prototypen. Vi satte tillbakaknappen 
uppe till vänster då knappen ofta ligger där vilket underlättar för 
användaren samt att användaren känner igen tillbaka knappen från 
andra digitala tjänster, vilket en av Nielsen heuristiker “recognition 
rather than recall säger” [1].
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6.

6. Hur headern såg ut till en början

7. Headern upplevs mindre med hjälp av en enkel lösning

Vi fick kritik på att headern var onödigt stor. Designteamet tyckte att storleken 
på headern var bra och valde istället att lägga ett streck mellan loggan och 
flikarna för att få användarna att uppleva headern som mindre.   

7.
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7.

7. Behörighet först

Tidigare låg utbildningsplanen till vänster om behörighetskraven. 
Efter det andra användbarhetstestet bestämde vi oss för att byta 
plats på de två texterna för att vi i västvärlden läser från vänster 
till höger (Bergström, 2016). Vi valde även att ändra det för att vi 
just hade fått feedback på att behörighetskrav kan vara en sak 
som många sökande funderar på och tycker är lite svårt. Även om 
det här inte skulle stämma för samtliga sökande, anser vi i 
gruppen ändå att det finns en god anledning att ge 
behörighetskraven mer fokus, då de här är avgörande för en 
persons möjlighet att komma in på en utbildning. Det här är 
väsentlig information för den sökande.
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8.

8. Ge användaren möjlighet att välja vad den vill läsa 

Med hjälp av drop-down knappar kan användaren välja att läsa 
det den är intresserad av. Det här resulterar även i mindre 
scrollning.
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9.

9. Frontad kontaktknapp

Med feedback från vår beställare valde vi att det skulle vara enkelt att 
kontakta en studie- och kärriärvägledare. I form av en footer följer 
den här informationen med genom “program och kurser”-fliken.
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10.

10. Tydliga ikoner

Ikoner gör det tydligt för användaren vad texten betyder. Ikonerna gör 
även att användaren känner igen sig från verkligheten vilket en av 
Nielsens 10 heuristiker säger: 
Match between system and the real world [1]. 
Till en början var två ikoner ej fyllda i svart utan hade endast svarta 
konturer. Designteamet ändrade sedan så att alla ikonerna var ifyllda 
i svart för att följa en av Nielsens 10 heuristiker: 
Consistency and standards [1]. Vi tyckte att det blev en bättre helhet 
och ännu tydligare ikoner. 

De här ikonerna återfinns dock inte i den kodade prototypen då vi inte 
kunde hitta några passande ikoner.
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7. Användbarhetstester
Användbarhetstester påbörjades efter att en andra version av prototypen tagits fram.

7.1 Användbarhetstest 1
Första användbarhetstestet syftar att undersöka flödets och navigationens funktion, utan fokus på detaljdesign eller 
mikrointeraktioner. Vi valde att slumpmässigt välja personer som är 18-30 år som var på Högskolan. Det här ansågs 
godtyckligt eftersom prototypen i deras perspektiv kommer upplevas som helt ny, även om de redan har viss kännedom om 
programmen på Högskolan i Halmstad.

Testet utformades utifrån ett antal uppgifter som användaren skulle genomföra, se bilaga 5, medan denne pratade högt om 
vad hen reagerade på eller tyckte i interaktionen med protoypen, så kallad think aloud [3].  Därefter kompletterades 
användbarhetstestet med intervjufrågor för att få reda på ytterligare saker om användarupplevelsen som inte kommit fram 
under “think aloud”-delen.

7.2 Användbarhetstest 2
Efter två kritiksessioner samt ytterligare ändringar i prototypen genomfördes ett andra användbarhetstest med två personer. 
Det här testet var menat att vara mer fritt för personen, att kunna utforska delarna samtidigt som vi facilitatorer ställde frågor 
kring de namn på kategorier vi hade valt samt de designval som vi hade kommit fram till, se bilaga 6.
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8. Resultat
Resultatet är ett mobilanpassat förslag på fliken “Vill studera” på högskolan i Halmstads webbsida. Det slutgiltiga resultatet 
är en responsiv webbsida som är anpassad för mobilt bruk. Målet är att presentera information på ett sätt som inte 
överväldigar användaren. Startsida för “Vill studera”-fliken visar de åtta utbildningsområdena och där användaren kan klicka 
sig vidare in på de område hen är intresserad av. När användaren kommer in på “Vill studera” står hen på fliken “Program 
och kurser”. Det finns även en flik som heter “Livet som student” där viktig information om att vara student i Halmstad finns. 
Designteamet är nöjda med resultatet och anser att ett mer visuellt tilltalande och att ett förslag med bättre 
informationsstruktur har tagits fram. Designteamet kanske hade varit något nöjdare om vi fick lite större valmöjligheter när 
det gäller färger och typsnitt. Trots att den grafiska manualen följdes valdes de färger och typsnitt som designteamet 
ansågs passa bäst.
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9. Reflektion
Under designprojektets gång har vi försökt att utgå ifrån våra användares mål samt förhålla oss till balansen mellan att 
komma på en innovativ produkt samt ha i åtanke Högskolans brand. Det har vi enligt vår mening lyckats hålla oss till. Det 
har blivit tydligt för oss att man som användare inte nödvändigtvis vet hur ett visst gränssnitt ska se ut eller 
uppmärksammar nödvändigtvis inte vissa delar i gränssnittet om den ändå tillåter dig att nå de målen du har som 
användare. Ett tydligt exempel på det här är våran sökfunktion, som användarna först tyckte var bra, men så fort vi valt bort 
konceptet var det ingen som saknade det. Det här gör att vi är mer medvetna än tidigare på att vi behöver vara 
noggrannare med att fokusera på användaren mål, och inte vad användare tror att denne vill ha (Cooper, 2014), vilket är 
mycket viktigt för samtliga att ha med sig in i det framtida yrkeslivet.

Under processens gång har vi försökt att implementera den agila utvecklingsmetoden Scrum, se bilaga 4. Det har varit 
svårt att få det här att inte vara kontraproduktivt eftersom det här innebar att vi behövde sätta oss in i något helt nytt i en 
redan pågående process. Vi var till en början osäkra på vilka delar scrumprocessen skulle innehålla, till exempel om vi 
kunde blanda den här med delar ifrån vår redan befintliga Goal Directed Design-process. Det visade sig vara en aning 
utmanande men vi lyckades på ett bra sätt dela upp de här men samtidigt förhålla oss till båda.. 
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I designteamet hade vi gärna velat jobbat vidare med olika färger samt typsnitt men eftersom Halmstad Högskola har en 
grafisk manual så ville vi hålla oss till den i största möjliga mån för att bibehålla ett realistiskt designförslag. Den grafiska 
manualen gjorde att vi behövde skriva vår brödtext i typsnittet Gill Sans. Vi ansåg dock att typsnittet Montserrat hade varit 
mer passande för sammanhanget, eftersom det ser rundare ut, samt att teckenmellanrummen upplevs jämnare. Det här ger 
sammantaget intrycket av modernitet och luftighet, vilket känns som en passande stil för den nyare och modernare 
versionen av webbplatsen. 

Trots att vi skapade en primär persona (Mattias) och en sekundär person (Maja), valde vi i ett senare skede att kalla de här 
första- och andrapersonas. Vi anser nämligen i efterhand, att de är såpass lika att den ena kan anses viktigare än den 
andra. Deras mål och frustrationer var otroligt lika, det enda som skiljde dem åt är att den ena personan är ute efter att 
studera medan den andra kan tänka sig det. Dock är deras mål detsamma när de väl kommer till webbsidan; de vill hitta en 
passande utbildning. Vi valde trots allt att behålla båda två, eftersom de tydligt visar att användarna kommer från olika 
bakgrunder.

31



10. Bilaga 1A - Intervjufrågor
Ettor:
Hur gammal är du?
Vad läste du på gymnasiet?
Vilket program läser du?
Vad hoppas du att få ut av din utbildning?
Är du från Halmstad? (om inte, varifrån?)
Hur hittade du din egen utbildning?
Vart skaffade du information om utbildningen?
Varför gick du den vägen?
Var det något som var speciellt svårt när du hittade information om utbildningen?

- Fanns något som du var osäker på när du sökte utbildning?
- Vad var mest krävande i ditt sökande?

I vilket sammanhang/när brukade du leta efter en utbildning?
Använde du telefon eller en dator då?
Sökte du några andra utbildningar?
Övervägde du andra skolor än Högskolan i Halmstad?
Vilka saker vägde in i ditt beslut att välja det program du går nu (ev istället för den andra utbildningen)?
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Bilaga 1B - Intervjufrågor
Studenter som inte går på högskola:
Hur gammal är du?
Vart bor du? 

- Hur ser du på att flytta till en annan stad för att plugga på högskola?
Vad är din sysselsättning?
Har du funderat på att plugga vidare?
Vilken inställning har du till att plugga vidare i framtiden?
Har du letat efter en utbildning?

- Vart har du läst om utbildningar? 
eller
     -      Hur hade du gått tillväga?
Finns det något speciellt som är/ verkar svårt med att söka utbildning?
Finns något som du är osäker på när / om du hade sökt / du söker utbildning?
Om personen har sökt - Vad är mest krävande i ditt sökande?
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Bilaga 2A - Skisser 
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Bilaga 2B - Skisser 
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Bilaga 2C - Skisser 
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Bilaga 3 - Heuristisk utvärdering 
Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Medelvärde

Visibility of system status 2 1 1 2 1 1,2
Match between system and the real world 2 2 2 3 2 2,2
User control and freedom 0 0 1 2 0 0,6
Consistency and standards 1 2 2 3 1 1,8
Error prevention 1 2 1 1 0 1
Recognition rather than recall 0 0 1 1 0 0,4
Flexibility and efficiency of use 0 0 0 0 0 0
Aesthetic and minimalist design 0 0 0 1 0 0,2
Help users recognize, diagnose, and recover from 
errors 0 0 0 0 0 0
Help and documentation 1 0 1 0 0 0,4
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Bilaga 4 - Scrum
To-do list
In-progress list
Done list
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Bilaga 5 - Användbarhetstester del 1
Uppgifter - think-aloud

1. Ta reda på vilka program som finns inom informatik
Kommentar:
Person 1: Smidigt, lätt. 
Person 2: Gick lätt.
Person 3: Gick enkelt, hittade
Person 4: Klickar på informatik, ser programmen enkelt.

2. Läs om behörighet till ett program du är intresserad av.
Kommentar:
Person 1: Scrollat ner, hittat hyfsat enkelt.
Person 2: Gick väldigt snabbt. 
Person 3: Scrollade ner, hittade det lätt. Behörighet ville många klicka på men det gick ej ännu. 
Person 4: Klickar på affärssystem, scrollar ner. Behörig. Ser knappen men det går ej klicka

3. Skaffa dig en uppfattning om hur en skoldag (på valfritt program) ser ut.
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Bilaga 6 - Användbarhetstester del 2
Uppgifter:

1. Hitta information om vilka kurser du läser under tredje året som student på programmet digital design & innovation

2. Ta kontakt med studie och karriärvägledare

3. Ta reda på vad du kan arbeta som efter examen på Digital Design & Innovation-programmet

4. Gå med i studentkåren

5. Skaffa information om alternativa sätt att hitta boende

6. Leta fram videoklippet om en typisk dag på jobbet med tidigare student.

7. Hitta vad som finns i Hus T på campus.
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