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Adaptive Interfaces - User Centred Analysis on Group 
Target Adaptation Website 
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Lina Pettersson 

Summary 

An interface that adjusts to the users is called an adaptive interface. The interface can 
adapt to individuals or to groups of people with different needs. These kinds of 
interfaces are used more and more on the web. The purpose of this thesis is to 
investigate the concept of adaptive interfaces, and get an opinion about adaptation on 
target groups, which is a sort of an adaptive interface.  

The work that has been done revolves around a case study, which is based on the 
University of Trollhättan - Uddevalla´s website, www.htu.se. To perform an evaluation 
on this website, there has been a circular of questionnaire to some chosen target groups. 
Some interviews have also been done to get some different views on adaptation by 
target groups on www.htu.se. These polls are based on questions about target group 
adaptation, where the content, availability and structure of information on the website 
are in discussion.  

The result of the evaluation based on www.htu.se shows that there are certain doubts 
from the users, when it comes to the availability of information and the structure of the 
website, www.htu.se. The target group adaptation on www.htu.se has a purpose to make 
it easier to search for the right kind of information, for the right user. The evaluation 
however, shows that there are problems to solve. 

The investigation in target group adaptation on websites in general, points to a positive 
trend in using this kind of adaptive interfaces on websites. The recommended future 
work on University of Trollhättan – Uddevalla´s website is therefore to perform a solid 
survey on the information, design and the structure of the website, to be able to apply 
the best kind of target group adaptation website. 
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Adaptiva gränssnitt – Användarcentrerad analys av 
målgruppsanpassad webbplats 

 
Veronika Cokesic 
Lina Pettersson 

Sammanfattning 

Gränssnitt som anpassar sig efter användaren, via individanpassning eller 
målgruppsanpassning kallas för adaptiva gränssnitt. Denna typ av gränssnitt tillämpas 
mer och mer via webbgränssnitt. Målet med denna uppsats är att närmare utreda 
begreppet adaptiva gränssnitt samt att få en uppfattning om hur målgruppsanpassning 
uppfattas av de aktuella målgrupperna.  

Arbetet som har utförts innefattar en studie av högskolan i Trollhättan - Uddevallas 
webbplats, www.htu.se, som tillämpar en så kallad målgruppsanpassad webbplats. För 
att kunna genomföra en utvärdering och en analys av webbplatsen, har utskick av 
enkäter gjorts till utvalda målgrupper samt intervjuer har genomförts med några av de 
berörda parterna till www.htu.se. Dessa fältundersökningar baseras på frågor kring 
målgruppsanpassning, där innehåll, tillgänglighet och struktur av information 
diskuteras. 

Resultatet av utvärderingen av www.htu.se visar utifrån användarna, en varierad syn på 
webbplatsen, när det gäller informationstillgänglighet och struktur. 
Målgruppsanpassningen på webbplatsen har ett syfte att underlätta sökning av rätt 
information till rätt användare, där utvärderingen dock visar att brister finns.  

Utredningen av målgruppsindelning av webbplatser i allmänhet, pekar däremot på att 
målgruppsindelning kan vara en lyckad lösning som alternativ till ”traditionella” 
webbplatser. För fortsatt arbete med högskolans webbplats rekommenderas därför att en 
grundlig översikt över innehåll, utformning och struktur görs för att kunna tillämpa en 
målgruppsindelad webbplats på bästa sätt. 
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Förord 
Uppsatsens tillkomst uppstod då kontakt och samtal fördes med handledare Linn 
Gustavsson. Med handledning av Linn Gustavsson togs beslut om att ett arbete inom 
adaptiva gränssnitt skulle göras. Intresse fanns sedan tidigare inom ämnesområdet MDI, 
Människa-Dator-Interaktion. Uppsatsen har genomförts i grupp om två, där vi har varit 
lika delaktiga i alla delar. 

Ett ovärderligt tack ges till våran examinator Lena Pareto, för värdefull hjälp, 
vägledning och för alla goda råd som har givits på vägen genom arbetet.  

Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till våra studiekamrater, som efter många djupa och 
intressanta diskussioner, hjälpt oss att vinkla och förstå olika tankesätt och funderingar 
som har uppstått i arbetet.  

Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete trots många tröttsamma timmar 
tillsammans. 

 

 

 

 

Högskolan Trollhättan – Uddevalla 2003-05-20 

 

Veronika Cokesic 

Lina Pettersson 
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1 Inledning 
Internets utveckling har lett till att vi använder Internet i allt större utsträckning i vårt 
dagliga liv. Idag kan vi kommunicera med människor över hela världen, sköta bank- 
och postärenden, handla och mycket annat via nätet.  

Många system, speciellt webbaserade system, har en heterogen användargrupp eller 
många användargrupper med olika behov.  De befintliga allt-passar-alla-systemen kan 
idag då få problem. Adaptiva gränssnitt försöker hantera problemen genom att anpassa 
sig till den enskilde individens behov. Webbplatsen anpassas då efter användarens 
intressen och önskemål. 

Adaptiva gränssnitt är ett stort begrepp som omfattas av två slag, individanpassade och 
målgruppsanpassade gränssnitt (Bornholm 2002). Dessa två slag beskrivs utförligt i 
uppsatsen, därefter inriktas den mer på målgruppsanpassning. En studie som omfattar en 
analys och utvärdering av högskolan Trollhättan - Uddevallas webbplats kommer att 
utföras. En granskning som skall leda till en insikt om huruvida målgruppsanpassningen 
fyller sitt syfte på webbplatsen. 

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen baseras på begreppet adaptiva gränssnitt och dess olika innebörder, 
individanpassat och målgruppsanpassat gränssnitt. Nedan förklaras dessa begrepp och 
dess funktionalitet. Dessutom förklaras bakgrunden till den studie som används i arbetet 
för att sätta målgruppsanpassning i en praktisk miljö. 

1.1.1 Adaptiva gränssnitt 

Att personifiera ett gränssnitt är att skapa ett system som kan anpassa sitt utseende, 
beteende och inte minst sitt innehåll utifrån information från användaren. Denna 
företeelse kallas adaptivitet. Ett adaptivt gränssnitt är ett gränssnitt som anpassar sig 
efter användaren och förändras så att det passar individen som ska använda det.  

Adaptiva gränssnitt finns i två slag; individanpassat och målgruppsanpassat. 

Individanpassat gränssnitt använder sig av information om användaren för att dynamiskt 
välja vilken information som ska visas och hur den ska visas. Det huvudsakliga målet 
för ett adaptivt gränssnitt är att kunna visa rätt information till rätt användare 
(Wikstrand 1998). Man anpassar navigeringen på sidan. System kan anpassa eller ändra 
ordningen på länkarna eller till exempel gömma vissa länkar beroende på vem som 
använder systemet. 

Individanpassat gränssnitt kräver en del av användaren själv. Användaren bör ha ett 
intresse om individanpassning för att orka fylla i uppgifter om sig, som sedan används 
för att förändra utseendet och innehållet på webbsidan (Gullikson 2003). 
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Den som vill delge andra personer information av olika slag, kunskap eller ren fakta, 
bör anpassa sig efter vem man vänder sig till, det vill säga anpassa sig efter den aktuella 
målgruppen. Samma information kan presenteras olika beroende på vilken målgrupp 
som den riktar sig till. Syftet med målgruppsanpassning är att underlätta för olika 
målgrupper att hitta aktuell information på ett enkelt och snabbt sätt. På en 
målgruppsanpassad webbplats kan tydliga ingångar för målgrupperna skapas, och att 
den information som hittas under respektive ingång bör vara utformad utifrån 
målgruppernas informationsbehov.  

Även för dem som inte känner tillhörighet med någon av de aktuella målgrupperna på 
en viss sida, eller av någon anledning inte vill söka information med hjälp av 
målgrupper, bör en tydlig struktur och navigering finnas till hands (Hult 2002).  

Begreppet målgruppsanpassning kanske inte är det mest korrekta i detta sammanhang. 
En webbplats som är indelad efter målgrupper och som inte anpassas efter användarens 
önskemål, torde vara målgruppsindelad. Webbplatsen är egentligen statisk och 
anpassningen sker av användaren själv, som måste klicka på en målgrupp som den anser 
sig höra till, och därefter får informationen serverad. 

1.1.2 Case 

Högskolan Trollhättan - Uddevalla är en modern högskola belägen på tre campus, 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Sammanlagt har skolan ca 9000 elever och 460 
anställda. Ett nyckelord för högskolan är närhet och eftersom skolan är utspridd på tre 
olika orter krävs en central mötesplats för att uppnå detta mål (Högskolan Trollhättan – 
Uddevalla 2003). En webbplats, www.htu.se är skapad för att knyta ihop orterna och 
göra avståndet ett ”klick” ifrån. Informationsavdelningen och IT-enheten på högskolan 
Trollhättan - Uddevalla har gjort om den gamla webbplatsen för högskolan, publicerad 
våren 2003. Webbplatsen har ett nytt gränssnitt och en ny struktur. Upplägget baseras 
nu på en målgruppsanpassning, där informationen indelas efter webbplatsens 
målgrupper som är: 

 

 

Dessa målgrupper har nu var sin målgruppsflik, som hittas på högskolans webbplats. 
Under varje målgruppsflik bör man hitta anpassad information, som baseras på vilken 
målgrupp man tillhör. Utifrån den nya webbplatsen som har tagits fram, utreds den 
indelning som gjorts av skolans olika målgrupper. En utvärdering kommer därför att 
genomföras med utgångspunkt på www.htu.se med avseende på deras 
målgruppsanpassning.  

1.1.2 Målgruppsflikar på www.htu.se 
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1.2 Avgränsningar 

Begreppet adaptiva gränssnitt utreds och dess tillämpning prövas i form av ett case. I 
utredningen kring adaptiva gränssnitt berörs individanpassat och målgruppsanpassat 
webbgränssnitt och dess skillnader. Sättet att målgruppsanpassa ett webbgränsnitt ligger 
sedan till grund för det praktiska arbetet som omfattar en analys och en utvärdering av 
www.htu.se. Ett individanpassat webbgränssnitt berörs, som tidigare nämnts, endast i 
utredningen kring begreppet adaptiva gränssnitt och sätts ej i relation till ett verkligt 
case.  

En vidareutveckling av högskolan Trollhättan – Uddevallas webbplats kommer inte att 
genomföras. Någon ny utformning och design kommer inte att skapas, dock ges 
rekommendationer till framtida utveckling av webbplatsen.  

1.3 Syfte 

Uppsatsen baseras på en utredning kring begreppet adaptiva gränssnitt och dess olika 
former av tillämpningar. Huvuddelen av arbetet baseras på den adaptiva formen 
målgruppsanpassat webbgränssnitt. Syftet är att undersöka de fördelar, samt belysa de 
risker, som finns med att målgruppsanpassa ett gränssnitt.  

För att kunna bilda oss en uppfattning av användningen av adaptiva gränssnitt på 
webbplatser, och sätta målgruppsanpassade gränssnitt i en praktisk miljö kommer ett 
case att utföras. 

Till grund för det aktuella caset ligger högskolan Trollhättan - Uddevallas webbplats, 
www.htu.se. En utvärdering kommer främst att göras med hjälp av de målgrupper som 
webbplatsen riktar sig till, i form av enkäter och intervjuer.  

1.4 Mål 

Utvärderingen förespås ge en bild av hur de olika målgrupperna ser på indelningen av 
webbplatsen. Utifrån den information som insamlas, och resultat av utvärdering, 
kommer en slutsats att dras om huruvida webbplatsen, www.htu.se, uppfyller 
ambitionen att vara målgruppsanpassad och ge rekommendationer till fortsatt utveckling 
av webbplatsen. 

1.5 Problemformulering 

För att på ett övergripligt sätt kartlägga de mål som ska uppfyllas med arbetet kring 
adaptiva gränssnitt, har följande frågor formulerats.  

Är en kategorisering av användarna rätt sätt för att förmedla rätt information? 

Är det rätt indelning som har gjorts, och hur kommer man fram till rätt indelning? 

Hur vet man att det är rätt information som når användarna? 
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2 Metod  
I detta kapitel om metod, beskrivs den undersökningsram som ligger till grund för 
arbetet.  

2.1 Metodansats och inriktning 

Det finns många olika metoder att använda sig av för att undersöka verkligheten och vid 
genomförande av en vetenskaplig undersökning är metodvale t viktigt. Det finns två 
metodiska angreppssätt – kvantitativa och kvalitativa. 

En kvantitativ metod omvandlar oftast informationen till siffror och mängder. Utifrån 
detta genomförs sedan statistiska analyser. Man intresserar sig för det gemensamma, det 
genomsnittliga eller det representativa (Trost 2003).  

En kvalitativ metod syftar till att man ska kunna få en större förståelse för 
forskningsobjektet och gör att man går mer in på djupet. Metoden har sin styrka i att den 
visar på totalsituationen. Den kvalitativa metoden är övervägande induktiv (Svenning 
2001). 

Om undersökningen börjar med studier i empirin (vetenskapliga undersökningar av 
verkligheten), och datainsamling för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser 
eller teorier kallas det för induktion (Holme 1997). 

Källor kan delas upp i sekundära och primära. En primärkälla är en källa som man får 
tag i under projektets gång. En sekundärkälla är en tolkning av saker och ting som ägt 
rum och som baseras på en primärkälla (Patel, Davidsson 2003). 

Cognitive Walkthrough är en utvärderingsmetod där man genom simulering av 
situationer går igenom till exempel ett gränssnitt, steg för steg, för att förutse hur 
användarna kommer att reagera (Laberge 1998). Denna metod kommer att användas då 
en analys av högskolan Trollhättan – Uddevallas webbplats kommer att utföras.  

Vår studie är en empirisk fallstudie av högskolan i Trollhättan - Uddevallas webbplats. 
Inledningsvis ska en skrivbordsundersökning genomföras. Utifrån förstudien som utgör 
grunden för vår frågeställning skickas en enkät ut till studenter och personal på 
högskolan. Dessutom utförs kvalitativa intervjuer med utvalda intressenter för 
högskolans webbplats. Forskningsansatsen blir då en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ.  

2.2 Datainsamling 

Vid start av sökning av information för att lösa ett problem eller frågeställning, kan det 
finnas material som redan är publicerad. Sådan information, som ofta kallas 
sekundärdata, kan man få fram genom att till exempel söka i olika databaser på Internet, 
branschstudier, mediaundersökningar och bibliotek. Denna form av 
informationssökning brukar kallas skrivbordsundersökning. En sådan här undersökning 
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använder man sig ofta av i början av ett projekt eller arbete, då den ofta är billig och lätt 
att ta fram (Sifo 2003). I uppsatsen används sekundärdata för att reda ut begreppen 
adaptiva gränssnitt och målgruppsanpassning. 

För att komplettera skrivbordsundersökningen i arbetet kommer flera olika typer av 
fältundersökningar att göras. En enkätundersökning och intervjuer genomförs för att 
utvärdera en befintlig webbplats som använder sig av adaptivt gränssnitt i form av 
målgruppsindelad utformning. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Cognitive Walkthrough  

Den analys som kommer att göras utifrån www.htu.se grundar sig i stor del på metoden 
Cognitive Walkthrough, där arbetet inriktar sig på de olika målgruppernas syfte med 
webbplatsen, gällande dess målgruppsindelning och den information och innehåll som 
har placerats in i de olika målgruppernas flikar. Vikt kommer också att läggas vid den 
navigering som sidan är uppbyggd efter.  

2.3.2 Skrivbordsundersökning  

Användandet av denna metod kommer till stor del att ge detta arbete dess vetenskapliga 
grund då det ger insikt i begreppet adaptiva gränssnitt. Utifrån den information som 
insamlas kommer arbetet att fortgå.  

2.3.3 Fältundersökning  

I arbetet kring www.htu.se har beslut tagits om att utvärdera tre av webbplatsens 
målgrupper, ”är student”, ”är journalist” och ”är personal”. Detta urval gjordes då man 
rimligtvis kan anta att ”är student” och ”är personal” är de mest frekventa användarna 
av webbplatsen. Journalister är en målgrupp som högskolan anser viktig. Högskolan vill 
underlätta för media att rapportera om verksamheten genom en egen ingång för 
målgruppen journalister på www.htu.se. Målgruppen är intressant att utvärdera då den 
visar vad en extern intressent har för synpunkter på indelningen av webbplatsen. 

Syftet med enkätundersökningen är att ta fram underlag för att kunna göra en analys och 
kartlägga ett beteende hos användarna. Anledningen till vald metod i detta fall, vid 
utskickande av enkäter, är att vi tror det ger störst mängd respons på kortast tid. 

Kvalitativa intervjuer, som bör resultera i tolkningar, åsikter och utläggningar om 
adaptiva gränssnitt kommer att förekomma i detta arbete då det, tillsammans med den 
kvantitativa undersökningen, ligger till grund för den utvärdering som ska utföras.   
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• Enkät 

För att försöka bilda oss en uppfattning om vad de olika målgrupperna på www.htu.se 
har för intryck av den nya webbplatsen utformas en enkät. Enkäten riktar sig först och 
främst till studenter på högskolan Trollhättan - Uddevalla, men även en liknade enkät 
skapas för att höra personalens åsikter. En traditionell enkät i pappersform skickas ut till 
slumpvis utvald personal på högskolans tre campus samt till slumpvis utvalda studenter 
som läser på högskolan i Uddevalla och Vänersborg. En elektronisk enkät skickas ut via 
e-post till alla studenter på högskolan i Trollhättan. 

Det är enkelt att nå ut till alla studenter på högskolan i Trollhättan då det finns en 
fullständig lista på e-post adresser till alla studerande. Självklart så hade det varit 
idealiskt att också skicka ut enkäten elektroniskt till studenterna på de andra två 
campusen, Uddevalla och Vänersborg, men det går tyvärr inte då fullständiga e-
postadresslistor till studenter på dessa två campus, ej går att erhålla1.  

Enkäten testas på en pilotgrupp innan den skickas ut för att se till att frågorna som ställs 
inte är felformulerade eller svåra att tyda. 

 

• Intervju 

Två intervjuer kommer att genomföras.  

För att få en bild av tanken bakom utformning och design på www.htu.se ska vi ta 
kontakt med informationsenheten på högskolan Trollhättan - Uddevalla. Intervjuns syfte 
är att samla information och kunskap om deras arbete kring den målgruppsanpassade 
webbplatsen.  

För att få ytterligare en bild om hur den nya webbplatsen uppfattas, ska vi också ta 
kontakt med journalister från TT, Trollhättans tidning.  

Intervjuareffekter kan uppkomma genom att intervjuaren påverkar svaren genom sitt 
uppträdande eller sitt sätt att ställa frågor. För att motverka detta försöker vi att hålla oss 
så objektiva som möjligt och inte styra de intervjuade i någon riktning. 

                                                 
1 Lejon, Mats. Systemtekniker. Högskolan Trollhättan - Uddevalla 
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts, det vill säga vilka analyser och 
utvärderingar som har gjorts och hur de har utförts.   

3.1 Användarcentrerat analys och utvärdering av befintlig 
webbplats. 

För att underlätta analysarbetet kring www.htu.se påbörjades arbetet med att samtala, 
diskutera och fundera kring de olika situationer som de olika målgrupperna på 
www.htu.se kan komma att sättas i. Detta arbete skedde utan att ha webbplatsen till 
hands, för att objektivt kunna skaffa sig en bild av olika situationer, utan att bli 
påverkad av utformningen av webbplatsen. Tanken var att här fiktivt skapa 
användarsituationer för att sedan sätta det i praktisk mening och undersöka 
tillgängligheten av information med hjälp av www.htu.se.  

Därefter påbörjades arbetet med hjälp av den befintliga webbplatsen då 
informationsutbud och placering av information ifrågasattes. De olika 
målgruppsflikarna och dess innehåll undersöktes och sattes i intresse och relevans 
gentemot aktuell målgrupp.  

3.2 Enkät 

Vid utformning av enkät, har utgångspunkten legat vid den målgruppsanpassning, och 
dess tillhörande information, som har tillämpats på www.htu.se. Frågornas vikt lades 
därför på vilken information som studenter hade mest användning för och vilken syn de 
hade på sökningen av viss information på webbplatsen. 

Nedan redovisas frågorna från enkäten riktad till studenter. Frågorna ändrades sedan för 
att även passa enkäten till personal (se appendix B, C). 

• Vad läser du för utbildning? 

• Hur ofta besöker du högskolans webbplats?  

• Hur ofta söker du efter viss information när du besöker www.htu.se? 

• Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik 
information för första gången? 

• Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur 
upplever du det då? 

• Händer det att du inte hittar den information du söker, (dvs att den inte finns 
eller att du tröttnar på att leta innan du hittar den)?  



Adaptiva gränssnitt – 
Användarcentrerad analys av målgruppsanpassad webbplats 

 8 

• Händer det att du någon gång söker information under andra ”flikar” än under 
”student”? 

• Övriga synpunkter: 

Färdigställandet av enkäten avslutades med att rådfråga en grupp studenter, som då fick 
besvara den slutliga enkäten. Detta allt för att försäkra oss om att frågorna var rätt 
ställda och rätt formulerade.  

Vid besök på högskolan i Uddevalla och Vänersborg, delades enkäter ut till studenter 
och personal, med skiftande resultat. Mottagandet av att svara på enkäter var också av 
varierande reaktion, då en del grupper anser det vara ansträngande. Genom att låta 
studenterna och personalen vara anonyma försökte vi reducera risken att de skulle känna 
sig begränsade i sina uttalanden, och därmed inte svara uppriktigt.  

Runt samma tidpunkt skickades också en länk till vårt enkätformulär ut, till samtliga 
studenter på högskolan i Trollhättan. Vi passade också på att personligen dela ut enkäter 
till slumpvis utvald personal i Trollhättan. Redan samma dag började svaren från 
formuläret strömma in via e-post. Vi förstod snabbt, med tanke på mängden svar, att 
e-post var ett ypperligt sätt att nå fram till enkätens största målgrupp, studenter.  

Kontinuerligt som svar inhämtades, började sammanställningen av resultatet. 
Uppdateringar skedde då dagligen. För att kunna dra slutsatser av resultatet sattes 
slutdatum, 9/5, på enkätsvaren. Resultatet delades in i utbildning, men även på campus 
och slutligen gjordes en total sammanställning, där alla svar ingick.  

3.3 Intervju 

För att kunna diskutera och analysera kring målgruppsanpassningen på www.htu.se, 
ansåg vi det vara viktigt att ta kontakt med ansvariga för webbplatsen och dess 
utformning. I detta fall står informationsavdelningen och IT-enheten på högskolan 
Trollhättan - Uddevalla bakom resultatet. Vid bokat möte med huvudansvarig för 
webbplatsen, Gunilla Thålig-Karlsson, fanns ett flertal frågor som vi ville ha svar på. 
Frågorna baserades på deras arbete kring den målgruppsanpassade webbplatsen, arbetets 
bakgrund och uppkomst, underlag för beslut av målgruppsanpassad webbplats och hur 
deras analyser och undersökningar speglar resultatet som nu finns att tillgå på 
www.htu.se. Vidare har vi vid oklarheter i de intervjuades svar kontaktat dem igen för 
att bringa klarhet och undvika misstolkningar (Lekvall, Wahlbin 2001).  

Journalister är en av målgrupperna som högskolan riktar sig mot och som de vill ska ta 
del av högskolans arbete. På webbplatsen finner man därför en flik för detta ändamål, är 
journalist. Den ursprungliga tanken var att vi därför skulle ha en intervju med en 
journalist som arbetar mot högskolan, för att ta reda på deras tankar och åsikter 
gentemot att ha en egen flik på webbplatsen, riktad mot deras yrkeskår. Vid kontakt via 
e-post med Trollhättans tidning, framgick det dock att ansvarig journalist för högskolan 
Trollhättan - Uddevalla, ej arbetade utifrån högskolans webbplats överhuvudtaget. 
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Beslutet togs då att ha en öppen kortare intervju med tidningens nyhetschef, Ulla 
Andersson. Intervjun innehöll frågor kring information och målgruppsanpassning i 
allmänhet. Samtalet utgick utifrån dessa frågor: 

• Har ni besökt www.htu.se? 

• Lade ni märket till att skolans webbplats var indelad efter olika målgrupper? 

• Har ni några allmänna åsikter om indelningen? 

• I hur stor utsträckning använder ni er av högskolan Trollhättan - Uddevallas 
webbplats för sökning av information om högskolan? 

• Underlättar den information som står under fliken för journalister i ert arbete? 
Använder ni er av informationen? 

• Vilken typ av information kring högskolan Trollhättan - Uddevalla är ni som 
journalist intresserad av? 

• Är det vanligt att webbplatser har en speciell ingång för journalister? 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av de fallstudier som utförts, i form av intervjuer och 
enkäter. Resultatet ligger sedan till grund för de slutsatser och reflektioner som finns i 
kapitlet slutsatser (kapitel 5).  

4.1 Resultat av enkät riktad till studenter 

Här nedan presenteras ett urval av enkätsvaren. För fullständiga svar (se appendix A).  
Sammanlagt har 200 studenter från högskolans tre campus svarat på enkäten fram till 
slutdatum 9/5-03. Svaren redovisas i den ordning som frågorna har ställts. Rubrikerna 
består av enkätfrågorna.  

4.1.1 Hur ofta besöker du högskolans webbplats? 

Den första frågan på den utskickade enkäten handlar om hur frekvent man använder sig 
av www.htu.se. Här skiljer sig resultatet markant mellan högskolans tre campus. Det 
totala resultatet som visas nedan visar att majoriteten besöker webbplatsen flera gånger i 
veckan.  
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Studenter i Trollhättan använder sig till stor del regelbundet av högskolans webbplats. 
Flertalet elever besöker www.htu.se flera gånger i veckan eller till och med dagligen. 
Här står data- och systemvetenskapliga programmets studenter för de flesta besöken 
men även studenter på de andra programmen i Trollhättan använder sig regelbundet av 
högskolans webbplats (se appendix A ).  
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I Uddevalla är resultatet mer spritt. De studenter som läser det systemvetenskapliga 
programmet i Uddevalla, är också de som besöker www.htu.se mest regelbundet (se 
appendix A).  
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4.1.1.A HTU-studenters 
användning av www.htu.se 

 

4.1.1.C Studenters användning 
av www.htu.se i Uddevalla 
 

4.1.1.B Studenters användning 
av www.htu.se i Trollhättan 
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Användandet av www.htu.se och betydelsen av högskolans webbplats i de utbildningar 
Vänersborg erbjuder är, som nedanstående diagram visar, lågt. Endast drygt 7 % av 
studenterna i Vänersborg som svarade på enkäten, använder sig av www.htu.se flera 
gånger i veckan eller dagligen (se appendix A).  

Dagligen

Flera
ggr/vecka

1 gång/vecka

Mera sällan

Aldrig

 

4.1.2 Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 

Nedan redovisas resultatet för varje campus för sig och ett diagram som visar det totala 
resultatet för alla tre. Diagrammen visar vilken information som användarna söker efter 
oftast. Det är svaren ofta och ibland som har adderats. 

I Trollhättan är Disco den mest besökta informationskällan på www.htu.se. Disco 
erbjuder en gemensam grund för interaktion mellan lärare och studenter samt 
studenterna sinsemellan. Meddelandesystemet har också högt antal användare då över 
80 % använder sig av systemet ofta eller ibland (se appendix A). Bland övrig 
information som används ofta eller ibland, hittas schema, Bibliotek och aktuell 
information om högskolan Trollhättan - Uddevalla.  
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4.1.1.D Studenters användning 
av www.htu.se i Vänersborg 
 

4.1.2.A Användning av specifik 
information i Trollhättan. 
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Även i Uddevalla har Disco ett mycket högt användarantal. Information kring schema 
används av knappt 80 % och bibliotek av drygt 40 %. Aktuellt om högskolan 
Trollhättan - Uddevalla och studentkåren besöks också regelbundet av ett flertal 
användare (se appendix A).  

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Disco

Schema

Bibliotek

Aktuellt

Studentkåren

 

 

Användningen av www.htu.se av studenter på högskolan i Vänersborg är i regel låg, och 
det visar sig också i antalet användare som söker efter viss information. Den specifika 
informationen som dock används mest regelbundet är bland annat Bibliotek, 
information om utbildningar, schema och lokala webbplatser. 
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Den totala sammanställningen av sökning av specifik information, visar att Disco är den 
mest använda informationskällan på www.htu.se. Ofta förekommande information är 
också schema, meddelandesystemet, bibliotek och aktuellt.  

4.1.2.B Användning av specifik 
information i Uddevalla. 
 

4.1.2.C Användning av specifik 
information i Vänersborg. 
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4.1.3 Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik 
information för första gången? 

En övervägande majoritet har svarat att de upplever en viss svårighet när de söker efter 
specifik information för första gången. En annan stor grupp har svarat att de upplever 
det som svårt. 

Lätt

Viss svårighet

Svårt

Omöjligt

Ingen
uppfattning

 

 

4.1.4 Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, (se 
fråga 3), hur upplever du det då? 

Två svarsalternativ har nästan fått lika många svar, en grupp tycker att det är lätt och en 
annan grupp upplever en viss svårighet med att finna samma information som man sökt 
tidigare vid ett senare tillfälle. 

4.1.3 Uppfattning av sökning  
av specifik information för första 
gången.  

4.1.2.D Den totala användningen 
av specifik information på 
högskolan Trollhättan - Uddevalla 
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4.1.5 Händer det att du inte hittar den information du söker, (dvs att den inte 
finns eller att du tröttnar på att leta innan du hittar den)? 

En övervägande majoritet har svarat att det ibland händer att de inte finner den 
information de söker. En liten andel svarande har uppge tt att situationen som frågas, 
aldrig har uppstått.  
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Ibland

Sällan

Aldrig

 

 

4.1.6 Händer det att du någon gång söker information under andra ”flikar” än 
under student? 

www.htu.se har en egen flik där information riktad till studenter finns. Användningen 
av andra ”flikar”, varierar. Två svarsalternativ fick snarlika resultat. Runt 40 % är ibland 
även inne på andra målgruppers ”flikar” för att inhämta information (se appendix A). En 
lika stor del är däremot sällan inne på andra flikar, utan söker oftast efter informationen 
under ”rätt” målgruppsflik. Här skiljer sig inte resultatet nämnvärt mellan skolans tre 
campus utan det totala resultatet talar för hela högskolan. 

4.1.4 Uppfattning av sökning av 
specifik information vid upprepade 
tillfällen.  

4.1.5 Uppfattning av tillgänglighet av 
information på www.htu.se.  
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4.2 Resultat av enkät riktad till personal 

4.2.1 Hur ofta besöker du högskolans webbplats? 

Av den slumpvis utvalda personalen som arbetar på högskolan Trollhättan - Uddevalla, 
använder majoriteten www.htu.se dagligen, drygt 52 % av totalt 40 svarande (se 
appendix A). De resterande svaren varierar mellan flera gånger i veckan, en gång per 
vecka och mera sällan.  
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4.2.2 Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik 
information för första gången? 

Majoriteten av högskolans personal, 63 % finner en viss svårighet när man söker efter 
en viss information för första gången på www.htu.se (se appendix A). 21 % anser det 
vara svårt att söka efter information för första gången (se appendix A). 
Minoritetsgrupper anser det vara lätt eller omöjligt, och en del anser sig att vara utan 
uppfattning.  
 

4.2.1 Personalens användning av 
www.htu.se  

4.1.6 Användandet av andra flikar än 
student.  
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4.2.3 Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, (se 
fråga 2), hur upplever du det då? 

Att sedan söka efter samma information igen anses lättare, men dock ej av majoriteten. 
Fortfarande anses det vara en viss svårighet, hela 44 %, tycker att det är svårt att finna 
information på www.htu.se (se appendix A). Anmärkningsvärt att det fortfarande är en 
grupp, på drygt 20 %, som anser sökningen som svår.  
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4.2.4 Händer det att du inte hittar den information du söker, (dvs att den inte 
finns eller att du tröttnar på att leta innan du hittar den)? 

När det gäller att hitta det man söker efter, anser majoriteten, nästan 45 %, av 
personalen att de ibland inte hittar det de söker, eller tröttnar och slutar leta. Att detta 
händer sällan anser drygt 31 % av de svar vi fått in av personalen (se appendix A). En 
grupp på drygt 18 %, anser att företeelsen händer regelbundet (se appendix A).    

4.2.2 Uppfattning av sökning av 
specifik information för första 
gången. 

4.2.3 Uppfattning av sökning av viss 
information vid upprepade tillfällen.  
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4.2.5 Händer det att du någon gång söker information under andra ”flikar” än 
under personal? 

Personalens användning av andra flikar än ”är personal”, bedöms vara av betydelse då 
en stor majoritet ibland går in via andra målgruppsflikar för att söka information. Denna 
grupp står för 63 % av alla svar som har samlats in. Svarsalternativen Ofta och Sällan 
fick 23 % respektive 13 % av svaren. Det var ingen som svarade att de aldrig gått in 
under annan flik (se appendix A) 
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4.3 Resultat av intervju med Informationsenheten 

Här nedan följer den intervju som gjordes med Gunilla Thålig-Karlsson den 28 april 
2003. Gunilla Thålig-Karlsson arbetar som webbsamordnare på 
informationsavdelningen på högskolan Trollhättan - Uddevalla. 

Hur har arbetet sett ut innan beslutet om målgruppsanpassad webbplats togs? 

Informationsavdelningen har ansvarat för högskolan Trollhättan - Uddevallas webbplats 
sedan 1996 och den har under dessa år vuxit enormt och under tiden har 
informationsavdelningen samlat på sig erfarenheter, kommentarer och önskemål.  

Hela informationsenheten på högskolan Trollhättan - Uddevalla, med sitt säte i 
Trollhättan, var med och hade tankar och funderingar kring och om målgruppsanpassad 
webbplats och om hur indelningen av de olika målgrupperna skulle utformas. Deras 

4.2.4 Tillgänglighet av information på 
www.htu.se. 

4.2.5 Användandet av andra flikar än 
personal. 
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samlade erfarenheter ligger till grund för beslutet om en målgruppsanpassad webbplats. 
De hade ingen erfarenhet sedan tidigare av denna form av webbplats men då den 
befintliga webbplatsen blev ”för stor”, med för mycket information på en och samma 
plats, krävdes en förändring.  

Resultatet blev en ny, målgruppsanpassad webbplats, som informationsavdelningen tror 
passar högskolan Trollhättan - Uddevalla bäst, säger Thålig-Karlsson.  

När en webbplats växer så ökar svårigheten för besökaren att hitta det man söker. 
Informationsavdelningen och webbgruppen funderade en längre tid på om 
målgruppsanpassning skulle förenkla för besökaren. Genom att surfa på webbplatser 
både med och utan målgruppsanpassning samt genom att utvärdera deras egna 
erfarenheter kom de fram till nuvarande lösning. 

Högskolan Trollhättan - Uddevalla ingår i ett högskolenätverk, där man kan ta del av 
andra högskolors synpunkter, nackdelar och fördelar kring målgruppsanpassade 
webbplatser. Detta nätverk var till stor hjälp vid val av gränssnitt, enligt Thålig-
Karlsson.  

Informationsavdelningen utgick från regeringens riktlinjer, Utbildning-Forskning-
Samverkan, när den nya webbpla tsen skapades. Riktlinjerna som innefattar 
universitetens och högskolornas viktigaste insatser såväl för näringslivet som samhället 
i övrigt, består av att de svarar för kvalificerad utbildning och forskning. Med 
samverkan avses att resurser inom högskolan används för verksamheter inom 
näringslivet eller samhället i övrigt. (Sveriges regering 2003). 

Vad ligger till grund för beslutet om en målgruppsanpassad webbplats? 

Det har inte gjorts några direkta undersökningar innan starten av en målgruppsanpassad 
webbplats på högskolan Trollhättan - Uddevalla. Detta planeras senare hösten 2003, då 
det anses vara lättare att få kritik på något som existerar, i detta fall högskolans 
webbplats, än att få synpunkter på något som inte finns, enligt Thålig-Karlsson.  

Varför valdes just dessa målgrupper? 

De aktuella målgrupperna föll sig naturligt efter diskussioner och erfarenheter. 
Funderingar kring att ha en målgrupp, forskning, fanns men föll bort då forskare på 
skolan faktiskt är en del av målgruppen ”är personal”, enligt Thålig-Karlsson.  

Informationsavdelningen är mycket medveten om att en målgruppsanpassning kan vara 
en ”känslig” och möjligen ”påtvingad” indelning. Människor har åsikter kring att vara 
indelade i fack, att inte ha möjlighet att kunna välja själva. Journalister anses vara extra 
känsliga, då de ofta vill ha all information de kan få, inte bara det som skolan tycker är 
relevant.  

Enligt Thålig-Karlsson är en målgruppsanpassad webbplats en service och ska fungera 
som en förenkling när det gäller att hitta rätt information.  
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”Vi har fått mycket positiv respons. Personligen tror jag att vi idag har för mycket 
information runt omkring oss och vill därför kunna välja en gruppanpassad eller kanske 
helst en individanpassad information”. 

4.4 Samtal med Trollhättans tidning 

Den 28 april 2003 genomfördes en kortare intervju med nyhetschef Ulla Andersson på 
Trollhättans tidning angående informationsinsamling. Här följer en sammanfattning av 
samtalet.  

Trollhättans tidning har en kontaktperson på högskolan Trollhättan - Uddevalla, Lena 
Lindhe, som kontinuerligt skickar, via e-post, information om högskolan. Informationen 
som skickas ger uppslag till reportage som sedan Trollhättans tidning vinklar vidare. 
Eftersom denna informationskälla fungerar så pass väl, är behovet av att använda sig av 
www.htu.se av mindre betydelse. Men i det stora hela har användningen av webbplatser 
för informationssökning ökat markant det sista året, säger Ulla Andersson.  

Trollhättans tidning har en medarbetare, Bengt Öster, som är ansvarig för information 
rörande högskolan Trollhättan – Uddevalla. Bengt Östers uppfattning är också att den 
kontakt och information som tidningen behöver, införskaffas via egna reportage eller 
från Lena Lindhe på högskolan Trollhättan - Uddevallas informationsavdelning. De har 
också kontakt med Studentkåren, som tipsar om aktuellt, men även denna kontakt sker 
”face-to-face”.  

Ulla Andersson erkänner att det kan kännas kränkande, till viss del, att bli placerad i 
grupper. Nyfikenhet är en del av en journalist arbete och de vill därför inte bli serverade 
information, utan vill hellre leta information på egen hand, säger Ulla Andersson.  

Det intryck Trollhättans Tidning hade av högskolans webbplats var att 
målgruppsanpassningen inte var av stor betydelse vad beträffar deras arbete om 
högskolan. Indelningen i målgrupper var inte något som var speciellt vanligt på andra 
webbplatser som tidningen kommer i kontakt med.   
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5 Slutsatser 
Utifrån utredningen av adaptiva gränssnitt tillsammans med sammanställda svar från 
enkäter och intervjuer dras här nedan slutsatser och reflektioner kring adaptiva 
gränssnitt och kring det case som har legat till grund för arbetet. 

5.1 Målgruppsanpassning 

Att tillämpa målgruppsanpassning kan i många fall vara svårt. Först och främst finns 
svårigheter med att definiera de aktuella målgrupperna, då alla människor är egna 
individer med olika behov.  Arbetet försvåras också genom att sedan kunna avgöra vilka 
målgrupper informationen riktar sig till och även där man tror sig veta målgruppen, 
misstar man sig ofta på vem som intresserar sig för vad och vem som har förmåga att 
tillgodogöra sig en viss information. En målgruppsanpassad webbplats kräver också att 
information grundligt gås igenom innan det publiceras på webbplatsen, så att rätt 
information når rätt målgrupp.  

Hanteringen av allmän information på en målgruppsanpassad webbplats, det vill säga 
information som riktar sig till alla målgrupper, kan skapa problem. Det är då tvunget att 
placera in samma information på flera olika ställen, det vill säga under varje målgrupp. 
Detta skapar redundans av information och kan göra sidan mer svåruppdaterad eftersom 
ändringar måste utföras på flera ställen. 

5.2 Reflektion av enkätresultat 

Användningen av högskolans webbplats varierar mycket från campus till campus. Detta 
menar vi främst har att göra med att i Trollhättan hittar man Data- och 
systemvetenskapliga programmet och andra IT-influerade utbildningar och där är 
datoranvändningen stor. I Uddevalla finns systemvetenskapliga programmet som också 
är inriktat mot IT, och där är också användningen av webbplatsen markant större än vid 
andra utbildningar i Uddevalla. I Vänersborg används inte högskolans webbplats i stor 
utsträckning. Där var intresset större mot lokala webbplatser som riktade sig direkt mot 
utbildningen, såsom lokala lärarwebbplatser. Tillgången till datorer, och intresset för 
datorer, varierar också från skola till skola och begränsar möjligtvis användandet.  

Att söka efter viss information för första gången på www.htu.se, anses av majoriteten 
vara av viss svårighet. Detta går hand i hand med den stora mängd av information som 
finns på webbplatsen. Strukturen anses vara svåröversiktligt och svårorienterad.  

Att inte finna det man söker vid ett senare tillfälle när man söker efter samma 
information, är ännu ett bevis på att webbplatsen är svår att överblicka och förstå 
logiken i. Anmärkningsvärt är att det fortfarande är en grupp, på drygt 20 %, som anser 
sökningen som svår (se appendix A).  
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Att inte hitta den informationen man söker, eller att man tröttnar på att söka, är en dålig 
egenskap för en webbplats. Resultatet från enkäten angående denna företeelse bör alltså 
ligga till grund för fortsatt arbete för förbättrad webbplats. Vi menar att en negativ syn 
på en webbplats, i regel, minskar också lusten för fortsatt användning. 

Antalet studenter och personal som använder sig av andra flikar än sin ”egen” är relativt 
hög. Det kan då tydas som att information som söks, inte påträffas under rätt 
målgruppsflik på www.htu.se.  

En annan förklaring till användandet av andra flikar kan vara att man av nyfikenhet 
utforskar andra målgruppsflikar och dess information. Anledningen kan också vara att 
man vid frustration vid sökande av information under sin målgruppsflik fortsätter sin 
sökning under andra flikar av tron på bättre resultat.   

 

5.3 Sammanfattande reflektioner av www.htu.se 

Webbplatsens stora problem är all den information som finns, och att kunna placera den 
under rätt målgrupp. Detta försvåras i att det ofta finns information riktad till flera olika 
målgrupper. Det blir då redundans av information och webbplatsen kan då anses som 
rörig och försvårar upplägget av struktur. Dessutom att vid sökandet av information 
sedan hitta samma dokument eller information på fler ställen än ett kan försvåra 
förståelsen av upplägget.  

När det gäller informationsavdelningens arbete, anser Gunilla Thålig-Karlsson att det är 
för mycket information som ska in på ett och samma ställe. Detta skulle vara 
anledningen till varför webbplatsen kan anses ostrukturerad och svår att söka 
information på (se appendix A).  

För att lösa problemet med mängden information på www.htu.se gäller att kunna 
prioritera och kunna välja ut information, och dess relevans, för att sedan kunna avgöra 
vem och vad den är riktad mot. Högskolans webbplats kan anses som en ostruktuerad 
och svårorienterat webbplats. Detta anser vi kan vara en förklaring till den höga siffran 
användare på www.htu.se, som slutar söka information, det vill säga tröttnar och ger 
upp (se appendix A). 

För att underlätta hanteringen av arbetet kring webbplatsens information, hade vi 
rekommenderat att man tagit hjälp av de olika målgrupperna för att utforma 
webbplatsen, till exempel med en grupp studenter, en grupp personal och en journalist. 
Då skulle man direkt få höra deras åsikter och behov. Informationsavdelningens  
underlag för den aktuella målgruppsanpassningen anser vi vara bristfällig då inga  
undersökningar eller utvärderingar har gjorts med hjälp av de aktuella målgrupperna. 
Arbetet har helt och hållet skötts av informationsavdelningen, och utifrån deras tidigare 
erfarenheter och kunskaper.  
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Vi tror dock att en målgruppsanpassad webbplats skulle kunna fungera bra, men 
svårigheterna ligger i att kunna identifiera målgruppernas intresse och behov av 
information.   

Vi anser att deras syfte med att målgruppsanpassa webbplatsen, att förenkla för 
användaren, är i tanken god. Dock har de inte nått upp till det resultatet ännu. Enligt de 
fältundersökningar som detta arbete baserats på, visar det tydligt att användarna har 
svårt att hitta den information som söks och att strukturen har svagheter på www.htu.se.  

Vid samtal med Ulla Andersson på Trollhättans tidning konstateras att de har för 
nuläget inget större behov av hämtning av information via www.htu.se och dess 
journalistflik. Eftersom tidningen har så bra kontakt med högskolan Trollhättan - 
Uddevalla genom andra medier, här genom Lena Lindhe på Informationsenheten, anses 
det förekomma dubbelt arbete om journalister skulle använda sig av www.htu.se för att 
söka information, så länge som en så bra fungerande telefon/e-post-kontakt finns. 
Däremot kan det vara bra med allmän information om högskolan, till andra tidningar 
och nyhetsmedier via www.htu.se. Det som saknas är information om den nya 
målgruppsanpassade webbplatsen och dess funktionalitet, riktad till målgruppen 
journalister. Som läget är nu, finns ingen kännedom om ingången ”är journalist”, vid 
Trollhättans tidning, utan kontakten med högskolan Trollhättan - Uddevalla sker som 
sagt via telefon eller e-post. 
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6 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vi rekommenderar en grundlig översyn över den information som nu finns utlagd på 
www.htu.se. Detta anser vi vara en rekommenderad fortsättning om www.htu.se ska 
fylla sitt syfte som målgruppsanpassad webbplats. Vi tror att en strukturerad och väl 
genomtänkt målgruppsanpassad webbplats är ett fungerande sätt för högskolan 
Trollhättan – Uddevalla, då högskolan uppenbarligen har olika målgrupper med olika 
behov.  

Studenter är en stor målgrupp, med individuella behov. En vidareutveckling kring 
studenter är att rekommendera för att tillgodose individens behov. I dagsläget planeras 
en studentportal som utvecklas av informationsavdelningen. Studenter ska ha möjlighet 
att logga in på portalen och finna bland annat egen e-post, schema, kursresultat, viktiga 
meddelande från lärare, men också direktkanaler till favoriter på nätet. Denna 
individanpassning anser vi vara ett välkommet steg i rätt riktning för att tillgodose den 
enskilde studentens behov.  

Storleken, det vill säga mängden av information, på en webbplats är av mindre 
betydelse om navigationen på webbplatsen är översiktlig och begriplig. En 
navigationskarta bör finnas på webbplatsen, där en överblick kan göras över vad som 
finns under de olika ingångarna och under de olika menyerna.  

 

Vår slutsats är att ett noggrannt underlag, till exempel undersökningar, är en viktig, 
nästan nödvändig del, i arbetet av utformningen av en lyckad målgruppsanpassad 
webbplats. En grundlig undersökning av intressenterna kan visa vilken målgrupp de kan 
placeras i samt även visa vilken information som är relevant för målgrupperna. 

När man klart och tydligt kan placera alla olika intressenter och dess relaterande 
information i väldefinierade målgrupper är målgruppsanpassning ett bra sätt att 
förmedla och hämta information ifrån, så även för www.htu.se.  
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Appendix A  Resultat av enkät 
 

Totalt HTU     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

34 82 49 34 1 
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker 
www.htu.se?  
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  25 44 60 68 
Om högskolan 5 30 89 71 
Meddelandesystemet 91 42 36 31 
Disco 113 49 16 22 
Schema 50 84 46 20 
Utbildning 6 35 120 39 
Coop 1 6 40 152 
Lokala programwebbplatser 10 42 59 89 
Studentkåren 24 39 50 87 
Netmail 38 15 25 122 
Personal 5 26 85 84 
Externa länkar 2 30 80 88 
Bibliotek 28 65 71 47 
Annat alternativ 8 30 65 89 
     
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

24 94 54 16 10 
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det 
då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

74 80 18 8 20 
     
5. Händer det att du inte hittar den information du söker,    
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

32 127 30 10  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  

8 83 80 28  
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Trollhättan     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

25 74 24 14   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  19 33 40 45 
Om högskolan 5 16 51 50 
Meddelandesystemet 88 35 11 3 
Disco 89 37 4 6 
Schema 35 63 31 6 
Utbildning 4 14 87 29 
Coop 1 4 28 104 
Lokala programwebbplatser 6 35 42 49 
Studentkåren 18 28 33 58 
Netmail 36 12 16 73 
Personal 5 17 63 51 
Externa länkar   19 59 57 
Bibliotek 14 45 48 30 
Annat alternativ 3 13 50 61 
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för 
första gången? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

9 60 45 16 4 
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du 
det då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

47 55 16 7 10 
     
5. Händer det att du inte hittar den information du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att 
leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

20 86 18 9  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  

6 51 62 14  
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Uddevalla     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

8 7 11 8   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  3 10 15 6 
Om högskolan   6 21 7 
Meddelandesystemet 1 5 12 16 
Disco 20 8 5   
Schema 13 13 5 3 
Utbildning   9 18 7 
Coop   1 8 25 
Lokala programwebbplatser 1 1 11 21 
Studentkåren 3 8 10 13 
Netmail   2 7 24 
Personal   6 15 13 
Externa länkar 2 3 14 15 
Bibliotek 4 13 13 4 
Annat alternativ   4 8 11 
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för 
första gången? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

11 13 2   5 
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du 
det då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

17 7   1 7 
     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att 
leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

2 22 8 1  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  22 7 4  
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Vänersborg     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

1 2 14 22 1 
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker 
www.htu.se?  
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  3 1 19 17 
Om högskolan   8 17 14 
Meddelandesystemet 2 2 13 22 
Disco 4 4 7 24 
Schema 2 8 10 19 
Utbildning 2 12 15 11 
Coop   1 4 32 
Lokala programwebbplatser 3 6 6 25 
Studentkåren 3 3 7 26 
Netmail 2 1 2 35 
Personal   3 7 30 
Externa länkar   8 7 25 
Bibliotek 10 7 10 13 
Annat alternativ 5 3 7 17 
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för 
första gången? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

4 21 7 2 3 
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det 
då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

10 18 2   6 
     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker ,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

9 20 4 2  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  

2 11 10 11  
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Systemvetenskap     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen 
Flera 
ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

8 6   2   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker 
www.htu.se?  
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt    6 7 4 
Om högskolan   1 12 4 
Meddelandesystemet   1 6 10 
Disco   16     
Schema 10 6 1 0 
Utbildning   5 8 4 
Coop     3 14 
Lokala programwebbplatser 1   7 9 
Studentkåren 1 3 7 6 
Netmail     4 13 
Personal   4 7 6 
Externa länkar   3 7 7 
Bibliotek 1 6 8 2 
Annat alternativ   1 6 5 
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

5 7 2     
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det 
då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

10 4     1 
     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

1 12 3    
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  10 4 2  
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Lärarprogrammet     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 
1 
gång/vecka Mera sällan Aldrig 

    12 16 1 
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     
  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  2 1 15 10 
Om högskolan   8 12 8 
Meddelandesystemet 2 1 11 14 
Disco   1 4 23 
Schema 2 8 7 11 
Utbildning 2 9 11 6 
Coop   1 4 20 
Lokala programwebbplatser 2 5 5 16 
Studentkåren 2 3 7 16 
Netmail     2 25 
Personal   1 6 21 
Externa länkar   6 6 16 
Bibliotek 2 5 7 14 
Annat alternativ 5 3 5 11 
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för 
första gången? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

4 15 3 2 3 
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du 
det då? 
     
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

8 12 2   5 
     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att 
leta)?  
     
Ofta Ibland Sällan Aldrig  

8 14 2 2  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     
Ofta  Ibland Sällan Aldrig  

1 10 6 8  
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Arbets- och organisationspsykologi    
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
1 2 1 2   

     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  1   4 2
Om högskolan     4 2
Meddelandesystemet     1 5
Disco 3 1 1 1
Schema     2 4
Utbildning   2 3 2
Coop       7
Lokala programwebbplatser 1 1   5
Studentkåren 1 1   5
Netmail 1 1   5
Personal 1 1   5
Externa länkar   2 1 4
Bibliotek 6   1   
Annat alternativ     2 2
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
  4 1     
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
1 2     1

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)? 
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
1 2 1    

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
1 1   2  
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Beteendevetenskap     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
  1   3   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  1 1 2   
Om högskolan   1 3   
Meddelandesystemet   1 1 2
Disco   1 3   
Schema   1   3
Utbildning   2 2   
Coop     1 3
Lokala programwebbplatser     1 3
Studentkåren   1   3
Netmail   1   3
Personal   2 1 1
Externa länkar     2 2
Bibliotek 2 1 1   
Annat alternativ   1   2
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
2 1     1

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
2 1     1

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)? 
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
  2 1 1  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  4      
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Data- och systemvetenskap    
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
18 38 11 3   

     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  8 16 17 26
Om högskolan 1 4 23 39
Meddelandesystemet 48 12 6 1
Disco 46 21 1   
Schema 18 29 16 4
Utbildning   4 45 16
Coop     9 58
Lokala programwebbplatser 4 22 21 21
Studentkåren 7 12 25 26
Netmail 15 4 11 38
Personal 2 9 29 26
Externa länkar   8 29 31
Bibliotek 5 23 24 14
Annat alternativ   5 26 32
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
3 25 25 12 2

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
19 27 11 4 6

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
13 40 7 4  

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
2 24 31 8  
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Lantmäteri     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
2 9 1 1   

     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se? 
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  3 3 3 4
Om högskolan 1 3 7 2
Meddelandesystemet 11 2     
Disco 11 1 1   
Schema 4 6 3   
Utbildning   4 8 1
Coop     2 12
Lokala programwebbplatser   3 5 6
Studentkåren 3 2 2 6
Netmail 7 1 1 4
Personal   2 5 6
Externa länkar   3 6 4
Bibliotek   5 4 4
Annat alternativ   2 3 8
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
1 10 2     

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
10 3       

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)? 
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
1 7 5    

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  4 8 1  
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Miljövetenskap     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
3 7 1     

     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  3 5 2 2
Om högskolan   3 4 5
Meddelandesystemet 11 1     
Disco 11    1
Schema 2 7 2 1
Utbildning 2 1 8 1
Coop     1 11
Lokala programwebbplatser 1 2 2 7
Studentkåren 5 2 2 3
Netmail 8 1   3
Personal 1 2 7 2
Externa länkar   1 7 4
Bibliotek 5 3 3 1
Annat alternativ 1 1 4 5
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
4 5 2   1

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
6 5    1

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
  7 2 3  
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
1 3 7 1  
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Maskiningenjör     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
1 13 7 6   

     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  5 6 11 6
Om högskolan 2 5 8 12
Meddelandesystemet 11 13 3   
Disco 16 7 1 1
Schema 6 16 6   
Utbildning 2 4 17 4
Coop 1 4 12 11
Lokala programwebbplatser 1 6 9 11
Studentkåren 3 5 11 8
Netmail 2 4 4 19
Personal 1 3 13 10
Externa länkar   5 10 12
Bibliotek 1 12 9 5
Annat alternativ 1 8 10 8
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
  14 9 3 1
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
5 16 2 3 1

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
6 19 1    

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
3 11 12 1  
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Produktion och underhåll    
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
  2 3 1  
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt    1 3 2
Om högskolan     4 2
Meddelandesystemet 3 3     
Disco   2 1 3
Schema 3 3     
Utbildning     3 3
Coop       6
Lokala programwebbplatser     2 4
Studentkåren   1 1 4
Netmail 3 2   1
Personal 1   2 3
Externa länkar     3 3
Bibliotek 1 1 2 2
Annat alternativ   1 3 2
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
  3 3     
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
3 1 1     

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
  5 2    
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  2 2 2 
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Elektroingenjör     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
  6 1 4   
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt    2 4 5
Om högskolan 1 1 5 4
Meddelandesystemet 3 4 2 2
Disco 6 4   1
Schema 2 5 3 1
Utbildning   1 6 4
Coop     5 6
Lokala programwebbplatser   3 3 5
Studentkåren 1 2   8
Netmail 1 2   8
Personal   1 4 6
Externa länkar   1 5 5
Bibliotek 2 1 2 6
Annat alternativ 1   4 6
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
1 4 4 1 1

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
3 4 2   2

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,    
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?   
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
1 7 1 2  

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  6 4 1  
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Sjuksköterska     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
    1 4   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt        5
Om högskolan     1 4
Meddelandesystemet   1 1 3
Disco 1 2 2   
Schema     1 4
Utbildning   1 1 3
Coop       5
Lokala programwebbplatser     1 4
Studentkåren       5
Netmail 1     4
Personal       5
Externa länkar       5
Bibliotek 2 2 1   
Annat alternativ       4
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
  2 3     
     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
1 4      

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
  4 1    
     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
    4 1  
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Ekonomi     
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?    
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
    10 3   
     
2. Hur ofta söker du efter specifik information när du besöker www.htu.se?  
     

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt  2 3 6 2
Om högskolan   4 6 3
Meddelandesystemet 1 3 5 4
Disco 4 7 2   
Schema 3 6 4   
Utbildning   2 8 3
Coop   1 4 8
Lokala programwebbplatser   1 3 9
Studentkåren 2 4 3 4
Netmail   1 3 9
Personal     7 6
Externa länkar 2   5 6
Bibliotek 1 6 4 2
Annat alternativ   2 2 4
     
     
3. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
4 5     4

     
4. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
5 2   1 5

     
5. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,   
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)?  
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
1 8 4    

     
6. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "student"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
  8 3 2  
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Personal    
     
1. Hur ofta besöker du skolans webbplats?   
     

Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 
20 12 4 2 0

     
2. Hur upplever du det i regel, när du på www.htu.se söker efter specifik information för första 
gången? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
2 24 8 1 3

     
3. Om du vid senare tillfällen sedan söker efter samma information igen, hur upplever du det då? 
     

Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
15 17 5 0 0

     
4. Händer det att du inte hittar den infomation du söker,  
(det vill säga att informationen inte finns eller att du tröttnar på att leta)? 
     

Ofta Ibland Sällan Aldrig  
7 17 12 1  

     
5. Händer det att du någon gång söker information under andra flikar än under "personal"? 
     

Ofta  Ibland Sällan Aldrig  
9 24 5 0  
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Appendix B  Enkät till Personal 
 

1. HUR OFTA BESÖKER DU H ÖGSKOLANS WEBBPLATS?  
 
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

 

 

2.  HUR UPPLEVER DU DET I REGEL, NÄR DU PÅ  WWW.HTU.SE  SÖKER EFTER 
SPECIFIK INFORMATION FÖR FÖRSTA GÅNGEN?  
 
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

 

 

3. OM DU VID SENARE T ILLFÄLLEN SEDAN SÖKER EFTER SAMMA 
INFORMATION IGEN, (S E FRÅGA 2), HUR UPPLEVER DU D ET DÅ?  
 
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
 

 

3.  HÄNDER DET ATT DU INTE HITTAR DEN INFO RMATION DU SÖKER, (DVS ATT 
DEN INTE FINNS ELLER ATT DU TRÖTTNAR PÅ ATT LETA INNAN DU HITTAR 
DEN)?  
 
Ofta Ibland Sällan  Aldrig 
 

 

4.  HÄNDER DET ATT DU NÅGON GÅNG SÖKER INF ORMATION UNDER ANDRA  
”FLIKAR” ÄN UNDER ”PERSONAL”? 
 
Ofta Ibland Sällan  Aldrig 
 

 

5.  ÖVRIGA SYNPUNKTER: 
 
 
 
 
Tack för Din hjälp!   
Lina & Veronika 
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Appendix C  Enkät till Student 
 
1. VAD LÄSER DU FÖR UTBILDN ING? 
 

2. HUR OFTA BESÖKER DU HÖGSKOLANS WEBBPLATS?  
 
Dagligen Flera ggr/vecka 1 gång/vecka Mera sällan Aldrig 

3. HUR OFTA SÖKER DU  EFTER VISS INFORMATION NÄR DU BESÖKER WWW.HTU.SE? 
 
 Ofta  Ibland Sällan Aldrig 
Aktuellt     
Om högskolan     
Meddelandesystemet     
Disco     
Schema     
Utbildning     
Coop     
Lokala programwebbplatser     
Studentkåren     
Netmail     
Personal     
Externa länkar     
Bibliotek     
Annat alternativ     

 

4. HUR UPPLEVER DU DET I REGEL, NÄR DU PÅ WWW.HTU.SE SÖKER EFTER SPECIFIK 
INFORMATION FÖR FÖRSTA GÅNGEN? 
 
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 

 

5.  OM DU VID SENARE TILLFÄLLEN SEDAN SÖKER EFTER SAMMA INFORMATION 
IGEN, (SE FRÅGA 4), HUR UPPLEVER DU DET DÅ?  
 
Lätt Viss svårighet Svårt Omöjligt Ingen uppfattning 
 

6.  HÄNDER DET ATT DU INTE HITTAR DEN INF ORMATION DU SÖKER, (DVS ATT DEN 
INTE FINNS ELLER ATT DU TRÖTTNAR PÅ ATT LETA INNAN DU HITTAR DEN)?  
 
Ofta Ibland Sällan  Aldrig 
 

7.  HÄNDER DET ATT DU NÅGON GÅNG SÖKER INFORMATION UNDER ANDRA ”FLIKAR” 
ÄN UNDER ”STUDENT”? 
 
Ofta Ibland Sällan  Aldrig 
 

8. ÖVRIGA SYNPUNKTER: 


