
Webbutveckling
- folkhögskola.nu



1. Utveckla hypoteser/frågeställningar
2. Samla in data

- Användartester
- Förbättra statistik



3. Kvalitetssäkra
- Kodgenomgång
- Utbildning
4. Utför
- Förbättra innehåll
- Utvecklingsärenden



5. Utvärdera!



Användartester



- Sex personer 18-30 år
- Olika bakgrunder
- Inte gått på folkhögskola
- Mobil/laptop
- Fick presentkort på SF 

anytime/biobiljetter



- Fick olika ”uppgifter” att lösa
- Ex: ”Hitta en kurs där du kan få behörigheter till 

högre studier nära där du bor”
- En person intervjuade. Se till att inte guida eller 

uttrycka om testpersonen gör rätt eller fel.
- ”Prata hela tiden”
- ”Vi testar inte dig..”



- Skärm och röst spelades in. Två personer tittade 
även på användartestet ”live” och gjorde 
anteckningar.

- Helt på distans!
- Sedan delade vi med oss om sådant vi tänkt på.



- Räckte sex stycken användartester?
- Kunde vi dra slutsatser från dessa?



Problem: 
Fullsatta kurser 
tar upp utrymme!

Lösning: 
Prioritera ner fulla 
kurser





Problem: 
Sökresultat syns 
inte

Lösning: 
Minska storlek på 
banner





Problem: 
Det är svårt att 
hitta ”Avancerat 
filter”

Lösning: 
Byt namn, flytta 
runt





Problem: 
Svårt för folk med 
skrivsvårigheter 
att söka

Lösning: 
Ge stöd i söket!





Problem: 
Det blir mycket 
scrollande på 
mobilen

Lösning: 
Ta bort bilder!





Problem: 
Måste scrolla upp 
igen för att ansöka

Lösning: 
Låt 
ansökningsknappen 
följa med





Problem 1: 
Kurssidan är en 
återvändsgränd

Problem 2:
”Har jag verkligen 
hamnat rätt?”



Lösning:
Kategoritaggar på 
kurssidan





Problem:
Det dyker upp 
irrelevanta 
resultat i söket



Lösning 1:
Ta bort sök i 
brödtext

Lösning 2:
Minska antalet 
taggar



- Tagga den understa nivån – dyker upp på 
överliggande

- Endast tydliga kursinriktningar, alltså inte enskilda 
kursmoment. 

- Besökarens perspektiv



Frågor?

Kontaktuppgifter

Matilda Hedlund

08-17 03 86

matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se
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