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Sammanfattning 
 
 
Många studenter vid Luleå tekniska universitet uppfattar idag universitetets webbplats, 
www.ltu.se, som ologiskt uppbyggd, rörig och med en allmän brist av den information som 
studenterna söker. Detta bekräftades vid den enkätinsamling med 81 respondenter som 
genomförts i samband med denna rapport. Genom att ha genomfört ett antal analyser i form 
av multivariata dataanalyser, QFD samt conjointanalys, baserade på det insamlade 
datamaterialet har materialet analyserats.  
 
Slutsatserna som dragits utifrån analyserna är att studenterna främst önskar sig en 
direktinloggning till studentportalen direkt från huvudsidan. Vidare framkom att det bör 
finnas en sida där gamla tentor från alla kurser, oavsett vilken institution eller avdelning de 
går vid, ska finnas samlade. På denna sida önskas även att det ska finnas en samling av det 
material som behövs vid rapportskrivning såsom mallar för framsidor och liknande material.  
 
Dessa samt andra förslag skulle kunna medföra stora attitydförändringar från studenternas 
sida mot webbplatsen, som klagomålen till trots innehåller mycket bra information. Problemet 
är att informationen idag är alltför svåråtkomlig. 
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1. Introduktion 
 
Under hösten 2006 gavs kursen IEK 204, Kundfokuserad produktutveckling, vid Luleå 
tekniska universitet (LTU). Tanken med denna kurs är att ge studenterna möjlighet att studera 
en vald produkt eller tjänst för att förbättra denna. Studenterna arbetade gruppvis med sin 
valda produkt/tjänst.  
 
LTU:s webbplats, www.ltu.se, valdes att analysera. LTU är Skandinaviens nordligaste 
tekniska universitet med forskning och utbildning som uppdrag. Universitetet har runt 13 600 
studenter där cirka 200 studenter läser på distans och cirka 500 är utbytesstudenter. Det är 
universitetet själv som står för tjänsten och efter sommaren 2006 har webbplatsen gjorts om. 
Gruppen kände därför nyfikenhet över att se vad universitetets studenter anser om den nya 
sidan. Har den blivit bättre eller anses den fortfarande ha kvar tidigare problem? Webbplatsen 
är den hemsida som studenter kommer i kontakt med då de vill söka information om 
universitetet eller använda de tjänster webbplatsen erbjuder. 
 
Som fjärdeårsstudenter har denna webbplats använts flitigt av samtliga gruppmedlemmar 
under studietiden, dock inte alltid till belåtenhet. Webbplatsen har stundtals ansetts vara 
ologisk och svår att använda samt till viss del ouppdaterad (se bilaga 1). En sådan liten sak 
som att inte hitta lunchmenyn till centrumresturangen har skapat irritation hos grupp-
medlemmarna. Det kan tyckas vara bagatellartat men på grund av detta valdes LTU:s 
webbplats som förbättringsföremål. Universitetets webbplats är i vissa fall den första 
kontakten för framtida studenter och med en undermålig sådan kan universitetet gå miste om 
dessa blivande studenter.  
 
Det som är ett problem med att göra en lättöverskådlig webbplats för ett universitet som LTU 
är att den ska rikta sig till flera olika målgrupper. En av de största målgrupperna som 
använder webbplatsen är de nuvarande studenterna som använder webbplatsen som 
informationskälla under skolgången. Det är viktigt att deras behov tillgodoses men 
universitetet kan inte ha en förstasida som enbart tillgodoser studenterna, trots att dessa är den 
största målgruppen. Webbplatsens förstasida är ett ansikte utåt och det är oerhört viktigt att 
den är attraktiv för näringslivet, media och blivande studenter. Det är väsentligt att locka nya 
studenter till universitetet och då det vanligen är webbplatsen som är deras första kontakt med 
universitetet är det viktigt att visa vilket trevligt universitet LTU är. Något som är minst lika 
viktigt är att få publicitet och ha ett gott samarbete med näringsliv och media. Detta är viktigt 
av flera anledningar, det är bland annat viktigt för universitetets status samt att om 
universitetet är högt rankat gentemot Sveriges övriga universitet, leder det till att studenterna 
från LTU blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta i sin tur leder till att fler studenter vill 
läsa på universitetet trots att studieorten för många ligger långt hemifrån. Ett ytterligare led i 
detta är att ett universitet med hög status även lockar till sig erfarna och framgångsrika 
professorer och doktorander som ger universitetet forskning i världsklass, något som är LTU:s 
vision.  
 
Detta är anledningarna till att LTU behöver en bra och proffesionell webbplats som 
tillgodoser flera målgruppers intressen. Gruppen kände snabbt att det är ett spännande område 
eftersom gruppmedlemmarna själva nästa år ska ut i arbetslivet och göra sina ex-jobb. De 
känner att det är viktigt både för sig själva och deras studiekamrater att LTU upplevs som ett 
universitet med bra rykte. En avgränsning gjordes i det avseende att det är studenternas syn på 
sidan som undersöks och inte de andra intressentgrupperna. Eftersom gruppmedlemmarna 
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själva är studenter på universitetet och att studenterna är den största målgruppen, valdes 
studenternas kundbehov som avgränsning.  
 
För att kunna ta reda på vilka kundbehov som finns kommer gruppen att börja med en 
enkätundersökning bland universitetets studenter för att se vad de är nöjda respektive 
missnöjda med. Därefter kommer datan analyseras och produktegenskaper tas fram, slutligen 
kommer gruppen ta fram ett par produktkoncept för att se vad studenter prioriterar i 
förbättringsarbetet. Detta kommer att göras eftersom det förmodligen kommer komma många 
olika önskemål och för att det då ska kunna bli greppbart att göra något av den nya 
informationen, får man koncentrera sig på det väsentliga.  
 
Syftet med projektet är att med hjälp av diverse verktyg som exempelvis enkäter, multivariata 
dataanalysmetoder samt genom kundcentrerad planering analysera olika kundbehov samt 
analysera förslag på förbättringar genom en conjointanalys för att skapa en webbplats som 
bättre tillgodoser studenternas behov. 
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2. Teori 
 
Produkten som valts är en tjänst, webbplatsen för Luleå tekniska universitet. Teorierna bakom 
människa-datorinteraktion har därför studerats. Om förståelsen för hur människan lättare 
uppfattar datorstöd ökar, ökar även förståelsen för vad som behöver tillföras till tjänsten för 
att den ska kunnas förbättras. 
 
Denna teori avser huvudsakligen datorprogram, dock överensstämmer teorin med hemsidor. 
Både dataprogram och webbplatser bör vara uppbyggda på ett sätt som gör dem användar-
vänliga.  
 
 

2.1. Användarvänlighet 
 
Användarvänlighet är viktigt för att människan på ett lätt sätt ska kunna utnyttja datorn på rätt 
sätt. Den ska vara ett hjälpmedel och inte ett irritationsmoment. En viktig sak för att 
användarvänligheten ska vara bra är förenlighet och att programmet ger stöd för hur 
användaren fungerar mentalt. Det är viktigt att betrakta det som de flesta användare har 
gemensamt. Ett exempel på detta är att den mängd information användaren måste hålla 
aktuellt samtidigt, inte bör överskrida vad användaren samtidigt klarar av att uppmärksamma. 
Det är även viktigt att programmet inte kräver något av användaren som denna inte har 
förkunskaper om. Programmet bör även ge tillräckligt med information som behövs för att ge 
stöd åt användarens minnesprocessser, så att datorinteraktion betraktar relevanta saker och 
exempelvis kan välja lämpliga alternativ i menyerna. (Allwood, 1998) 
 
Alla datoranvändare är olika trots att det finns mycket gemensamt för den målgrupp man 
riktar in sig på. Ju mer programmet ger stöd åt olika typer av lösningar, desto större chans 
finns det att det passar den enskilda användaren. Det är alltså viktigt med individualisering. 
Detta kan lösas genom vilket språk informationen presenteras på eller vilken svårighetsnivå 
texten ligger på. Det är dock inte alltid den bästa lösningen är att göra programmet för 
individualistiskt då det kan leda användaren in i en dålig interaktionsmiljö. (ibid.) 
 
Den sista aspekten vid användarvänlighet är vilka hjälpresurser som finns till användarens 
förfogande. Det bör finnas effektiva hjälpresurser att tillgå när problem uppstår, om 
användaren inte når sitt mål. (ibid.) 
 
Användaracceptans är en viktig del av användandet och enligt vissa den viktigaste faktorn till 
att göra ett bra program. Med användaracceptans menas att användaren är väl inställd till 
programmet och har hög motivation till att använda det. (ibid.) 
 
 

2.2. Individens förståelse och strategiska tänkande 
 
Människans tankeprocesser influeras av flera olika faktorer, såsom exempelvis sociala, 
motivationella och biologiska. Den bakgrundserfarenhet som individen tar med sig in i en ny 
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situation är vad som ger individens förståelse. Begreppen är mycket stora och innefattar 
kognitiva (kunskap), motivationella och emotionella (känslomässiga) komponenter. (ibid.) 
 
Den kognitiva komponenten handlar om individens förståelse av verkligheten och om 
individens olika färdigheter, denna förståelse kallas ofta för förkunskaper. De två övriga 
komponenterna, den motivationella och emotionella, handlar om individens förhållningssätt 
och förväntningar inför situationen. (ibid.) 
 
Förkunskapen har redan nämnts som viktig för hur individen förhåller sig till en uppgift, det 
leder till att om användaren har föga förkunskaper tvingas den att använda sig av allmänna 
strategier. Med allmänna strategier menas att de är tillämpbara i många olika situationer och 
att man därmed inte behöver några förkunskaper inom det nya området. Att utnyttja de 
allmänna strategierna kan därmed hjälpa användaren att klara av nya uppgifter. (ibid.) 
 
När individen efter ett tag fått mer förkunskaper ändras även strategierna, ju mer kunskap 
användaren får desto mer specifika strategier kommer individen att utveckla. En specifik 
tankestrategi innebär att den är kraftfull och effektivt hjälper till att lösa problemet för 
användaren. En individ använder sig mer av specifika strategier om den kan, eftersom 
allmänna strategier är mer kognitivt ansträngande. (ibid.) 
 
 

2.3. Hur besökare söker efter information på en webbplats 
 
När en besökare först kommer till en webbplats skannar den av sidan, letar efter nyckelord 
och använder sig av olika designmönster. När sidan skannas av går det så snabbt att personen 
själv inte är medveten om det. Efter ett kort ögonblick stannar blicken upp och personen 
reflekterar över att blicken stannat. Man kan studera rörelsemönster över hur ögat går och det 
har gjorts en studie på hur ögat reagerar på en webbplats. I figur 1 visas mönstret på hur ögats 
generella väg gått på de webbplatser som undersökts. (www.interakt.nu) 
 

 
(Figur 1, Blickens rörelsemönster (www.interakt.nu)) 

 
Figur 1 visar att den vänstra delen av webbplatsen blir avscannad först, för att sedan låta 
blicken gå fram och tillbaka, upp och ner över skärmen. Det ska dock påpekas att det 
generella rörelsemönstret kan förändras beroende på rubriker, bilder eller hur ingresser 
placeras. Rörelsemönstret är dock logiskt utifrån det västerländska tänkandet, att läsa från 
vänster till höger och uppifrån till ner. (ibid.) 
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Målet för besökare är att finna nyckelord som sedan leder till mer specifik information. Om 
de får den första informationen de behöver fortsätter de dit informationen leder dem. Skulle 
det dock vara så att de inte hittar det de söker lämnar de vanligen webbplatsen. (ibid.) 
 
Det finns studier som påvisar att de första orden i en mening är betydelsefulla för att väcka 
intresset hos besökaren. Det är även rubrikerna som är viktiga, och det är därmed bra om 
nyckelorden ligger i rubrikerna. De synliga nyckelorden lämnar informationsspår som ska 
visa att ”om du följer den här vägen kommer du till det du söker”. Det gör att om rubriker, 
bilder och hänvisningar är rättvisande och hjälper till leder det till att besökare hittar rätt. 
(ibid.) 
 
Ett stöd till informationsspåren är designmönster. Att exempelvis ha en knapp på webbplatsen 
indikerar för användaren att det går att klicka. Ett annat exempel på designmönster är att det 
finns ett navigeringssystem av något slag. (ibid.) 
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3. Metod och datainsamling 
 
I följande avsnitt behandlas de olika verktygen som används för att undersöka kundbehoven. 
 
 

3.1. Enkätinsamling 
 
För att ta reda på studenternas åsikter om webbplatsen www.ltu.se bestämdes att en 
enkätundersökning skulle göras. Anledningen till detta är att det är en billig metod som kan ge 
stora mängder data tämligen snabbt. Kravet från kursledningen på att en enkät skulle 
genomföras vägde även det relativt tungt i valet av insamlingsmetod. Typen av enkät 
bestämdes som besöksenkät. Populationen i undersökningen bestämdes vara studerande vid 
LTU. Urvalet i sig bestämdes vara slumpmässigt då detta avsevärt underlättar 
undersökningen. Vad gäller enkätinsamlingen som gjordes på medlemsmötet i StiL Alpina 
kan det anses vara icke-slumpmässigt, men då StiL Alpina består av representanter från flera 
olika program ansågs dessa enkäter ändå vara bra. Besöken gjordes i några av de olika 
byggnaderna på universitetet i ett försök att trots detta få en så stor spridning på respondenter 
som möjligt. Platserna som valdes var: 
 

• A-torget (studieplats i A-huset) 
• Aurorafiket 
• Centrumrestaurangen 
• Gelbe (studieplats i F-huset) 
• Medlemsmöte i StiL Alpina 

 
Vid insamlandet av enkäter tillfrågades slumpvis valda personer vid de ovan nämnda 
insamlingsplatserna om de kunde tänka sig att svara på enkäten (se bilaga 2). Enbart de som 
svarade att de kunde tänka sig att medverka fick enkäten och dessa samlades sedan in direkt 
efter respondenten var klar. Enkäten analyserades sedan med hjälp av pivot-tabeller, ett 
verktyg i Excel som underlättar analysen av enkätsvar.  
 
 
3.2. Multivariata dataanalys - MVA 
 
I undersökningen tillfrågades spontant studenter på LTU vad som ansågs om webbplatsen. På 
grund av detta anses materialet vara oberoende och att tillräckligt många studenter har 
tillfrågats för att insamlingsmaterialet ska anses vara kvantitativ data. Detta gör att en 
principalkomponentanalys och en klusteranalys kan utföras enligt figur 2.  
 
 
 

  8 
 



IEK 204 Kundfokuserad produktutveckling 
Avdelningen för Kvalitets- och Miljöledning   

 
 
 (Figur 2, Träd över MVA-verktyg som använts under kursen IEK 204) 
 
 

3.2.1. Principalkomponentanalys - PCA 
 
Principalkomponentanalys (PCA) används för att ta reda på om det går att samla de olika 
komponenterna i enkätmaterialet till ett färre antal komponenter, principalkomponenter. Först 
testades huruvida de olika komponenterna var korrelerade med varandra. Det visade sig efter 
analys (se bilaga 3) att det fanns tio samband som var signifikant skilda från noll på 95 
procents signifikansnivå, vilket ansågs ge tillräckliga förutsättningar för att genomföra en 
PCA. För det datamaterial som analyserades ansågs ett lämpligt antal principalkomponenter 
vara två stycken då dessa två tillsammans förklarar drygt 70 % av variationen, samt att det 
enbart är dessa två som har egenvärden större än ett (se bilaga 11). För att ta reda på vad dessa 
två principalkomponenter beskriver analyserades dessa med hjälp av de tabeller och grafer 
som gavs i analysprogrammet Statgraphics. Pricipalkomponent ett beskriver oftast en slags 
storlek eller ”brahet” av något medan de övriga principalkomponenterna ofta kan förklara 
underliggande faktorer. Detta är dock svårt att säga något generellt om då PCA kan skilja sig 
mycket åt från fall till fall. Se därför analysavsnitt 4.2. för tolkning av principal-
komponenterna vad gäller detta projekt.  
 
 

3.2.2. Klusteranalys 
 
Klusteranalys är ett av de MVA-verktyg som arbetats med i kursen IEK 204, Kundfokuserad 
produktutveckling. Det är ett verktyg som kräver data där de enskilda respondenterna är 
oberoende av varandra samt att datan är kvantitativ. Då man vill undersöka om det finns 
grupper med gemensamma variabler i det data som har undersökts är klustermetoden bra, 
klustergrupper med hög inre homogenitet och med hög yttre heterogenitet skapas.  
 
Det finns hierarkiska och ickehierarkiska metoder inom klusteranalys där den hierarkiska 
proceduren är vanligast att använda. I Statgraphics kan man välja att jobba med sex olika 
hierarkiska samt en ickehierarkisk procedur. Ward’s metod valdes eftersom denna metod 
vanligtvis skapar kluster med ungefär samma antal observationer och genom detta därmed 
kan undvika kedjebildningar. För att bli övertygad om att Ward’s var en lämplig procedur 
studerades även de andra metoderna, dock hade ingen av de övriga procedurerna lika tydliga 
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”hopp” i Agglomeration Distance Plot.  I detta diagram visas avstånden mellan klustren som 
bildas av respektive procedur. Följande steg är att uppskatta avståndet mellan observationerna 
och hur de ska mätas. Valet föll på ett euklidiskt avstånd då detta är det mest förekomna och 
en normaliserad avståndsfunktion. När dessa inställningar gjorts bör valet över hur många 
kluster datan ska delas in i göras, detta görs lättast genom att studera Agglomeration Distance 
Plot (se bilaga 4).  
 
 

3.3. Quality Function Deployment - QFD 
 
Quality Function Deployment (QFD) eller kundcentrerad planering är ett kvalitetssystem vars 
syfte är att uppnå en hög kundtillfredsställelse, att följa kundens önskemål för att på bästa sätt 
kunna utveckla en produkt eller tjänst. QFD utvecklades i Japan under 1960-talet. Några 
fördelar som ges vid arbete med kundcentrerad planering är att företaget får kortare 
produktframtagningstider och färre ändringar. Arbetet med QFD utförs systematiskt och 
parallellt, detta medför en bra övergripande syn på produktframtagningen för de anställda. I 
och med att arbetet sker systematiskt medför detta att det är relativt enkelt att se vilka steg 
som bör passeras. Ytterligare en fördel att arbeta med QFD är att arbetet som läggs ner finns 
kvar även när projektet är färdigt och kan komma att underlätta framtida projekt.  
 
En central del i QFD är de många varianter av matriser som finns, dessa fungerar som 
visualiseringsverktyg. Den matris som används mest är kvalitetshuset som består av många 
olika delar, exempelvis vad kundens behov är och produktegenskaper. Användare av 
kvalitetshuset behöver inte fylla i alla olika delar för att få ut något konkret av verktyget utan 
kan anpassa huset till de delar som känns väsentliga. 
 
 

3.3.1. Metod och tillvägagångssätt gällande QFD 
 
För att kunna analysera kundernas önskemål vad gäller LTU:s webbplats och utifrån dessa 
kunna ta fram passande produktegenskaper valdes verktygen i kundcentrerad planering. Störst 
vikt lades på kvalitetshuset och dess många matriser. Till att börja med skrevs många av de 
kundönskemål ner som fåtts fram ur enkätundersökningen, i vänstra delen av kvalitetshuset 
(se bilaga 5). Då det var många olika kundönskemål insåg gruppen att alla dessa inte kunde 
analyseras utan vägde istället samman dessa i 19 olika punkter. De tolv viktigaste valdes ut 
och numrerades mellan ett till tolv. I bilaga 6 kan man se att det är kundönskemål ett till tolv 
som valdes ut och de resterande sju användes inte. För att följa arbetsordningen enligt 
kvalitetshuset sattes en vikt mellan ett till fem, där fem var viktigt (ej negligera) och ett ansågs 
vara ett lägre prioriterat kundönskemål. Enligt kompletterande kursmaterial betyder vikterna 
motsatsen, det vill säga att ett motsvarar viktigt och fem motsvarar mindre viktigt. För att 
underlätta analysen och få kundönskemålen mer överskådliga antogs vikterna motsvara det 
som beskrivits ovan där fem motsvarar hög vikt. Gruppen ansåg det vara mer logiskt.  
 
Egentligen ska utomstående fokusgrupper användas för att bestämma viktningen på 
kundönskemålen för att få undersökningen så oberoende som möjligt. Då samtliga tre 
gruppmedlemmar studerar på universitetet och dagligen använder sig av webbplatsen ansåg 
gruppen därmed att den kunde använda sig själv som fokusgrupp och bestämma och sätta ut 
viktningarna enligt tycke och smak.  
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Därefter skulle produktegenskaper bestämmas, dessa översattes utifrån de givna kund-
önskemål som tidigare tagits fram. Enligt kompletterande kursmaterial rekommenderas en till 
två produktegenskaper per kundönskemål, så detta eftersträvades (se bilaga 7).  
 
För att kunna bedöma hur konkurrenterna uppfyller kundönskemål gjordes en konkurrens-
analys (se bilaga 8). För detta projekt innebar det att gruppen studerade tre andra universitets 
webbplatser. Resultatet av analysen plottades in i kvalitetshuset.  
 
Det sista steget som utfördes i kvalitetshuset i detta projekt var den så kallade 
sambandsmatrisen. Denna visualiserar vilka olika produktegenskaper som påverkar kund-
önskemålen, ofta påverkar flera produktegenskaper ett kundönskemål. Beroende på vilket 
samband som finns markeras sambandsmatrisen med olika symboler; starkt samband 
markerades med en svart ifylld cirkel, mellanstarkt samband markerades med en grå cirkel 
samt svagt samband motsvarade en tom cirkel. Det finns fler steg i kvalitetshuset men 
gruppen bedömde inte att dessa var relevanta som analysverktyg för webbplatsen.  
 
Efter ifyllandet av ovanstående delar av kvalitetshuset viktades produktegenskaperna. Den 
ifyllda cirkeln sattes till tre poäng, halvt ifylld cirkel betyder två, tom cirkel betyder en samt 
om det är helt tomt i en matrisruta betyder det noll poäng. Därefter multiplicerades viktningen 
som tidigare satts för kundönskemålen med viktningen för produktegenskaperna. Resultatet 
av detta kan ses i bilaga 5. De produktegenskaper som visats vara viktigast användes sedan 
för att ta fram olika förslag på ny webbplats. 
 
 

3.4. Conjointanalys 
 
Målet med conjointanalysen i fallet med webbplatsen www.ltu.se är att ta fram hur högt 
användarna av sidan värderade olika faktorer. Dessa faktorer togs fram med hjälp av QFD-
huset, som i sin tur är baserat på enkätundersökningen. De faktorer i QFD-huset som viktades 
högst valdes ut att ingå i conjointanalysen, detta för att användarna själva skulle få säga sitt 
om vad de ansåg som viktigt. Sex faktorer valdes ut då det bara var de som var tillräckligt 
högt viktade som fick vara med i undersökningen.  
 
För att konstruera konceptkort för undersökningen gjordes en försöksplan baserat på sex 
variabler och åtta koncept. Anledningen till att åtta koncept valdes var för att respondenterna 
på ett lätt och överskådligt sätt skulle kunna rangordna dessa. Hade färre konceptkort tagits 
med skulle detta innebära att inte lika många faktorer hade kunnat undersökas och hade fler 
konceptkort använts skulle det bli oöverskådligt. Detta innebär att en försöksplan enligt 26-3 

sattes upp med överlagringar på trefaktorsamspelet samt tvåfaktorsamspelen AB och AC (se 
bilaga 9). För att konceptkorten skulle bli så slumpmässigt utförda som möjligt valdes att 
svaret ”ja” ibland skulle finnas på hög nivå och ibland på låg nivå. I ett försök att undvika 
värdeladdade ord utformades konceptkorten så att enbart positiva eller neutrala saker stod på 
dessa. Ett exempel är att om faktorn var ”Det finns ej en samlingsplats för tentor och 
framsidor” valdes att utesluta denna från konceptkortet och enbart ta med den om den sa ”Det 
finns en samlingsplats för tentor och framsidor”.  
 
För att presentera de olika koncepten för respondenterna valdes att göra detta med åtta 
konceptkort (se bilaga 10). Dessa konceptkort baserades på försöksplanen som beskrivs ovan. 
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På varje sådant kort valdes enligt ovanstående resonemang att enbart de positivt laddade 
koncepten togs med. Detta gjorde att antalet attribut på konceptkorten varierade mellan två 
koncept och sex koncept. För att förtydliga för respondenterna delades även en förklaring till 
konceptkorten ut i samband med undersökningen. På denna informerades mer detaljerat om 
vad de olika attributen stod för.  
 
Genom att låta respondenterna ranka de olika koncepten tvingades de att ta ställning till vilket 
koncept som var bäst, näst bäst och så vidare. Valen poängsattes sedan mellan åtta till det 
koncept som rankats högst och ett som det som rankades lägst.  
 
Personerna som ingick i undersökningen valdes ut slumpmässigt under en förmiddag i 
Centrumresturangen på LTU. Centrumresturangen ansågs ha en varierad besökskrets med 
studenter från hela universitetet.  
 
Analysen av insamlad data gjordes i programmet Design Expert och sattes upp enligt den 
försöksplan som togs fram. Då analysen hade tio respondenter valdes att experimentet i 
Design Expert skulle ha tio replikat. Svaren från undersökningen matades in i programmet 
och därefter analyserades resultatet. 
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4. Analys 
 
I följande avsnitt behandlas analys av metoderna från kapitel tre. 
 
 
4.1. Enkätinsamling  
 
Anledningen att just besöksenkät valdes var att det garanterade en i princip hundraprocentig 
svarsfrekvens då enbart tillfrågade som accepterade att svara på enkäten fick enkäten och att 
den samlades in precis efter att respondenterna var färdiga med den. Det var alltså bara de 
som ansåg att de hade tid och motivation att svara på enkäten som faktiskt svarade på den 
vilket ökar sannolikheten för att svaren ska vara genomtänkta och inte ihophastade.  
 
När enkäterna som samlats in jämfördes med statistik från högskoleverket över hur stor andel 
män respektive kvinnor som studerar på Luleå tekniska universitet 2005 visade det sig att 58 
procent män och 42 procent kvinnor var fördelningen vid enkätundersökningen (se tabell 1 
och figur 3), medan statistiken säger att 47 procent är män som studerar på universitetet. 
Gruppen anser urvalet vara relativt bra med tanke på antalet tillfrågade samt att urvalet var 
slumpmässigt. Hur det övriga insamlade datamaterialet ser ut redovisas i bilaga 11. 
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(Figur 3, Fördelning över respondenterna) 

 

Kön Blankt Ekonom Hälsa Pedagog Teknolog Övrigt 
Grand 
Total 

Kvinna   13 2 2 14 3 34 
Man 1 12  3 27 4 47 
Grand Total 1 25 2 5 41 7 81 

(Tabell 1, Fördelning av respondenterna) 
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4.2. Principalkomponentanalys 
 
Samtliga värden på principalkomponent ett är positiva och denna principalkomponent anses 
beskriva en allmän ”brahetsgrad” av studenternas åsikter om de underliggande faktorerna. De 
faktorer som väger tyngst i principalkomponent ett är de som beskriver hur logisk 
webbplatsen upplevs men också hur lätt det som söks hittas, liksom första intrycket av 
webbplatsen. Även faktorerna som beskriver sidans grafiska profil väger in men inte lika 
tungt som de först nämna faktorerna (se bilaga 12).  
 
Principalkomponent två verkar huvudsakligen beskriva hur man upplever den grafiska delen 
av webbplatsen då faktorer som hur väl den grafiska profilen på webbplatsen överensstämmer 
med verkligheten samt hur samlad man upplever att profilen är, väger in tyngst i denna 
komponent. Även komponenten som beskriver första intrycket av sidan vägs in, vilket kan 
anses rimligt då detta har mycket att göra med hur den grafiska profilen upplevs. (se bilaga 
12) 
 
 

4.3. Klusteranalys 
 
Analysen gav tre kluster med relativt stor spridning mellan klustren. Det största klustret 
(kluster ett) innefattade 45 % av de respondenter som varit med i analysen, och de resterande 
två klusterna innefattade 24 % (kluster två) respektive 30 % (kluster tre) (se bilaga 13).  
 
Hur de olika klusterna viktar variablerna redovisas i bilaga 13. Kluster ett utmärks genom av 
att ha genomgående låga värden, dock speciellt lågt på de variabler som ingår i principal-
komponent ett. De är inte helt nöjda med sidan, de tycker att den är svårnavigerad men tycker 
trots allt att webbplatsens intryck och profil inte är fullt så dålig.  
 
Kluster två utgör en fjärdedel av alla respondenter men utmärker sig inte så mycket och har 
inte någon av principalkomponenterna som dominerar. De är nöjda och har inte så mycket att 
klaga på.  
 
Det tredje klustret som representerar en knapp tredjedel av respondenterna är över lag mycket 
nöjda och har höga skattningar på samtliga variabler. De variabler som utmärker sig lite mer 
och har fått höga värden är de variabler som ingår i principalkomponent två.  
 
Ur denna analys har tydliga kluster kunnat urskiljas men då frågorna på enkäten inte var 
tillräckligt genomtänkta kunde inte klusterna vidare analyseras. Anledningen till att enbart 66 
respondenter analyserades i klusteranalysen är på grund av att Statgraphics enbart tar med de 
respondenter som svarat fullt på enkäten och inte lämnat någon fråga obesvarad.  
 
 

4.4. Kundcentrerad planering - QFD 
 
Efter att matriserna i kvalitetshuset fyllts i var det dags att analysera dessa. Till att börja med 
noteras att lättnavigerad var det kundönskemål som ansågs vara viktigast. Det var många som 
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klagade på att webbplatsen var ologisk och rörig, därför slogs några punkter samman och 
bildade kundönskemålet lättnavigerad. Genom att analysera pivottabellerna fås en tydlig bild 
och uppställning över enkätsvaren. Detta kan ses med hjälp av pivottabeller hur många som 
anser att de hittar det de letar efter på webbplatsen. Vid studie av hur lätt respondenterna anser 
att webbplatsen är, kan man utläsa att huvuddelen har svarat mellan ett till fem på en 
elvagradig skala där noll är negativt och elva är positivt. Vid frågan vad respondenterna ansåg 
om webbplatsen vid första intrycket har den däremot fått ett bättre betyg. Här kan en tydligare 
trend ses förskjuten åt höger i pivotdiagrammet, detta betyder att studenterna som tillfrågats 
har en relativt positiv syn.  
 
Nästa kundönskemål handlar om hur lättåtkomlig portalen anses vara. För att analysera detta 
från enkätsvaren sätts en pivottabell upp över hur många som använder sig av webbplatsen 
www.ltu.se för att logga in på portalen. Resultatet av detta visar på att 60 respondenter av 
totalt 81 stycken använder sig av webbplatsen för att logga in på sin studentportal. Baserat på 
detta kan universitetet se att det är viktigt att ha en lättåtkomlig länk till portalen. Resterande 
kundönskemål redovisas i bilaga 6.  
 
Vad gäller den konkurrensanalys som utfördes baserades den på en jämförelse över 
webbplatserna mellan Lunds universitet, Linköpings universitet samt Umeå universitet. 
Analysen gjordes på utsatta kundönskemål och betygsattes mellan ett till fem av en 
fokusgrupp, där betyget fem betyder att universitetet i fråga har en mycket bra webbplats i 
avseende på det specifika kundönskemålet. Anledningen till att dessa universitet valdes för 
konkurrensanalys var att ett universitet skulle ligga i Norrland, vilket Umeå gör. Lunds 
universitet valdes då de vid en första anblick verkade ha en föredömlig webbplats. Linköping 
valdes då de nyligen fått pris för webbplatsen. Vid granskning av de resultat som uppkom från 
konkurrensanalysen har Lunds Universitet den bästa webbplatsen (se bilaga 8). De fick bland 
annat mycket bra betyg i lättåtkomlig portal, hitta kurser samt bättre information om 
program. Lunds Universitet har en tydlig och logisk webbplats där det är enkelt att finna det 
som söks. Vad gäller Linköpings universitet ansågs de inte ha en fullt lika bra webbplats men 
de fick bra betyg i kundönskemålen bättre information om program, strukturerade 
institutionssidor samt hitta lärare. Till sist jämfördes Umeå Universitets webbplats med 
uppsatta kundönskemål. Resultatet av detta blev att Umeå uppnådde bra betyg i hitta lärare, 
all info på samma ställe, bättre nyhetsflöde samt tips till nybörjare.  
 
Då konkurrensanalysen utförts jämfördes kundönskemålen med produktegenskaperna i form 
av en sambandsmatris. Resultatet av denna analys påvisar att produktegenskapen skiljt från 
målgrupp var viktigast och uppfyllde flest kundönskemål. Därefter kom produktegenskapen 
sökmotor. Samtliga poängresultat kan ses i kvalitetshuset (se bilaga 5).  
 
 

4.5. Conjointanalys 
 
Efter att ha genomfört conjointanalysen i Design Expert togs följande plot (se bilaga 14) fram 
som visar hur variablerna förhåller sig i en normalfördelning. Resultatet av denna visar tydligt 
att faktorerna A och C skiljer sig avsevärt från normalfördelningen vilket tyder på att dessa 
har en signifikant effekt. Detta är något som bekräftas vid en koll på programmets analys av 
materialet som säger att faktorerna ”Portal på framsidan” och ”Samlingsplats för tentor och 
framsidor” är aktiva på 1 procents signifikansnivå. Det är alltså helt klart att studenter önskar 
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att kunna logga in till studentportalen direkt från framsidan samt att alla tentor och 
kursrelaterat material samlas på en och samma webbplats.  
 
Höjs gränsen till 5 procents signifikansnivå blir även faktorn ”Nyheter” aktiv på negativ nivå 
(se bilaga 15) vilket betyder att LTU-specifika nyheter önskas. Hade signifikansnivån höjts 
med ytterligare en procent skulle även faktorerna ”Intressentsida” och ”Kalendersida” bli 
aktiva. Då dessa två faktorer tillsammans med nyheter ligger väldigt nära gränsen för 
huruvida de är signifikanta eller ej kan det diskuteras om de är relevanta att ha med eller ej.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att universitetet bör börja ett eventuellt omarbete med 
webbplatsen med att implementera en inloggning för studentportalen på framsidan. Efter 
detta, eller parallellt med detta, bör samlingsplatsen för tentor och annat material utformas. 
Finns resurser kan sedan de mer tveksamma faktorerna intressentsida, nyheter och 
kalendersida göras något åt. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 
 
Efter att ha utfört enkätundersökningen och en mängd analyser utav denna, anser sig nu 
gruppen ha fått en tydlig bild av vad studenterna på LTU har för åsikter om webbplatsen och 
vad de främst använder sig av denna till. Det har tydligt framkommit från enkätunder-
sökningen att studenterna inte är helt nöjda med de funktioner som i dagsläget finns på 
webbplatsen. Det anses också att webbplatsen är ologiskt uppbyggd och därmed 
svårnavigerad. Däremot framkommer inga större klagomål angående sidans grafiska 
utformning.  
  
Slutsatser som kan dras genom att studera QFD-huset är att respondenterna anser att en 
lättnavigerad webbplats är det kundönskemål som väger tyngst. Andra viktiga kundönskemål 
som framkommit är att portalen ska vara lättåtkomlig samt att det ska vara lätt att se vad som 
händer på universitetet. De produktegenskaper som motsvarar dessa kundönskemål blir då till 
att börja med att skapa en första sida på webbplatsen där besökaren väljer vilken grupp 
(blivande student, student, anställd, alumni, media samt samhälle och näringsliv) den tillhör. 
Vidare funktioner på webbplatsen som anses vara viktiga enligt QFD-huset är att det ska 
finnas en direktinloggning till studentportalen från huvudsidan.  
 
Conjointanalysen utgår från produktegenskaperna som tagits fram vid QFD-analysen. Vid 
analysen av conjointundersökningen framkom att studenterna anser att det är viktigast att det 
finns en direktlänk till portalen placerad på huvudsidan. Webbplatsen ska samtidigt innehålla 
en samlad plats där det finns gamla tentor och framsidor till rapporter. Tanken är att undvika 
det upplägg som finns idag då studenterna måste gå in på varje specifik institutions webbplats 
för att finna ex-tentor. Det skulle bli avsevärt mycket enklare att samla allt detta på samma 
webbplats. Detsamma gäller exempelvis framsidor till rapportskrivning, det vore smidigt om 
samtliga institutioner kunde samla sina mallar på ett och samma ställe.  
 
Rekommendationen är därför att först och främst se till att det från huvudsidan finns en 
direktinloggning till studentportalen. Vidare bör även tidigare nämnda samlingsplats för 
gamla tentor och annat kursrelaterat material implementeras på webbplatsen.  
 
Fler idéer som kan vara tänkvärda men som tyvärr inte testats i analyserna finns i 
diskussionen.   
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6. Diskussion 
 
I följande del diskuteras metoder, resultat samt analys. 
 
 

6.1. Reflektion över analysverktygen 
 
När gruppen gjort valet att analysera och förbättra universitetets webbplats var det dags att ta 
fram en enkät att använda vid datainsamlingen. Det var inga större problem att ta fram 
relevanta frågor till enkäten. Enkätgalleriet var mycket bra då gruppen fick både positiv och 
negativ kritik som användes för att kunna förbättra enkäten innan insamlingen påbörjats. 
Därefter var det dags för insamlingen av data, universitetets webbplats var ett bra analysval då 
i stort sett samtliga studenter använder denna och därför hade mycket olika åsikter om vad 
som kan förbättras och vad som fungerade bra. Då en stor del av respondenterna ansåg att 
webbplatsen i dagsläget är rörig och svår att hitta på medförde att de kom med bra idéer till 
förbättringar. Dessa idéer och förslag har gruppen haft stor användning av vid analyserna men 
även vid utdelandet av korten vid conjointanalysen. Det var sagt att antalet enkäter som skulle 
samlas in var mellan 50 och 100 så därför kändes det lagom att samla in så många som 
gruppen gjorde, det vill säga 81. Eftersom att gruppen tillfrågade respondenterna om de ville 
medverka i enkätundersökningen var det inte några problem att få en hög svarsfrekvens, 
samtliga enkäter som lämnades ut fick gruppen även ifyllda tillbaka.  
 
Antalet faktorer som ingick i PCA var enbart sex stycken. Då syftet med en PCA är att 
reducera ett stort antal faktorer till ett mer hanterligt antal principalkomponenter, kan det 
tänkas att dessa sex faktorer är för få för att kunna genomföra en analys på. Redan vid 
utformningen av enkäten delades frågorna in i ett block som behandlade hur lätt man tycker 
att sidan är att navigera på samt ett block som handlade om sidans grafiska formgivning. Det 
var därför inte speciellt överraskande att det var just dessa två principalkomponenter som kom 
fram vid PCA. Det är däremot upplyftande att få bekräftelse på att PCA faktiskt fungerar som 
den ska.  
 
Resultatet av klusteranalysen liksom PCA, blev inte så som gruppen önskade, på grund av hur 
frågorna var utformade i enkäten. Som det diskuteras ovan finns det två huvudgrupper av 
frågor, alltså hur webbplatsen är uppbyggd samt det visuella intrycket av hemsidan. Det 
visade sig att de tre klusterna är uppdelade så medlemmarna i det ena klustret tycker att de 
variabler som innefattas i principalkomponent ett är lite sämre och den andra gruppen tycker 
att de variablerna i principalkomponent två är bättre än medel. Den tredje gruppen är 
medelnöjd och inget kan urskiljas. Vi känner att vi inte kan få ut så mycket av detta för att 
förbättra webbplatsen. Om vi hade kunnat jämföra detta resultat med diskriminantanalysen 
och kunnat se vilka som tycker vad (exempelvis om teknologer i allmänhet tycker att 
hemsidan är mer logisk än pedagoger) hade klusteranalysen kunnat ge något användbart 
resultat. Men vi fick inte fram något ändamålsenligt av diskriminantanalysen och kan heller 
inte se vilka respondenter som tycker vad.  
 
Kvalitetssystemet kundcentrerad planering, QFD:n, gjorde att gruppen fick en tydlig och bra 
översikt över de viktigaste kundönskemålen samt vilka produktegenskaper som var bra 
lösningar på kundernas önskemål. Det tog lång tid att utvärdera de delar av kvalitetshuset som 
valdes att använda, i och med den tid som lades ned på detta fick gruppen fram ett mycket 
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överskådligt resultat och kunde utveckla idéer som sedan användes i conjointanalysen. När 
det gäller konkurrensanalysen gjordes denna för att undersöka och se hur användarvänliga och 
tydliga andra universitets webbplatser är. Detta var samtidigt bra i ett benchmarking-syfte, 
gruppen kunde använda idéer som kom upp genom de andra universitetens sidor. Genom att 
vikta kundönskemålen och produktegenskaperna för att därefter räkna samman dessa 
viktningar, kunde gruppen tydligt se vad som ansågs vara mer eller mindre väsentligt.  
 
Taket på kvalitetshuset, korrelationsmatrisen, valdes att inte analyseras. För att ge ett exempel 
då det varit användbart med en korrelationsmatris är vid utveckling av en skiftnyckel. Låt 
säga att en produktegenskap är att skiftnyckeln ska vara av gummi för att passa personer med 
exempelvis reumatism. Det skulle medföra att den inte kan sluta åt föremålet ordentligt, vilket 
är en annan produktegenskap. Dessa två produktegenskaper kolliderar med varandra och hade 
framkommit i en korrelationsmatris. Dessa problem har dock inte gruppen med webbplatsen 
då olika produktegenskaper går att kombinera.  
 
Inte heller används uppsättandet av målvärden. Detta för att gruppen anser det vara svårt att 
sätta upp målvärden på exempelvis produktegenskapen portal på framsidan eller skiljt från 
målgrupp. Liksom att göra en konkurrensanalys i avseende på kundönskemålen av andra 
universitets webbplatser kunde gruppen ha gjort en konkurrensanalys av produktegen-
skaperna, då gruppen inte ansåg detta relevant genomfördes inte denna analysdel av 
kvalitetshuset.  
 
Något som hade underlättat främst conjointanalysen väsentligt hade varit om vi valt en 
produkt eller tjänst som kostar pengar istället för något som är gratis. Orsaken till detta är att 
alla respondenter vill ha det bra alternativet. Hade det bra alternativet kostat lite extra pengar 
istället hade resultatet förmodligen blivit att fler hade valt det lite sämre alternativet. Det kan 
tyckas vara ledande att ha olika många faktorer på konceptkorten, men vi valde att ha det så 
för att trycka på det man får och inte det man går miste om genom de olika valen. 
 
 

6.2. Reflektion över arbetets gång 
 
Enkäterna samlades in under tre dagar och på olika platser på Campusområdet i ett försök att 
få ett så slumpmässigt urval som möjligt. Insamlingsmetoden, alltså ett slumpmässigt urval av 
målpopulationen och besöksenkäter som insamlingsmetod, är välbeskriven i tillgänglig 
litteratur varför själva metoden får anses ha relativt hög reliabilitet. Då samtliga tillfrågade 
hade erfarenhet av webbplatsen anses det att undersökningen även har en hög validitet. När 
det gäller enkätens utformning är vi kritiska, den hade kunnat utformas på ett bättre sätt med 
djupare förkunskaper. Det enda som vi har haft verklig användning av från enkäten är de två 
öppna frågorna på slutet, samt de kommentarer som gavs efter fråga 8-13 (se bilaga 2).   
 
De problem som uppstått i arbetet har till stor del uppstått i samband med de multivariata 
dataanalyserna. Orsakerna till problemen beror mångt och mycket på att vi inte tidigare 
arbetat i särskilt stor utsträckning med de verktygen. Laborationen i MVA som gavs i kursen 
har dock varit till stor hjälp för förståelsen kring teknikerna. Ytterligare ett problem gällande 
MVA-delen av arbetet har varit att frågorna på enkäterna varit dåligt anpassade för analys 
med många av teknikerna.  
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Ett problem kan vara att tidsplaneringen inte har följts ordentligt. Tidsplanen kan uppfattas 
som att den varit en aning optimistisk samt att den gjordes i ett skede i arbetet då gruppen inte 
visste riktigt i vilken ordning analyserna skulle göras, exempelvis att conjointanalysen inte 
kan göras före arbetet med QFD. Det har däremot aldrig uppstått problem på grund av 
tidsbrist i arbetet.  
 
Det har under arbetets gång visat sig att det finns många saker som är bra med webbplatsen 
men att många inte vet att dessa saker finns på hemsidan. Exempel på detta kan vara sidor 
med gamla tentor som många inte hittar. Det har då visat sig att det finns många gamla tentor 
om man går in på de olika institutionernas hemsidor och ibland även på de enskilda 
avdelningarnas sidor.  
 
I arbetets början, speciellt i samband med MVA-delen, var det svårt att se vad de enskilda 
analyserna kunde uppfylla för syfte. Efter att ha genomfört de olika analyserna under arbetet 
ses nu däremot ett mycket klarare samband mellan de olika analysmetoderna.  
 
Några andra undersökningar angående webbplatsen har enligt gruppens kännedom aldrig 
utförts. Detta leder alltså till att vi inte kan undersöka om attityderna har förändrats. Då 
webbplatsen för tillfället är inne i ett förändringsarbete vore det intressant att undersöka igen 
om något år vad studenterna tycker om hemsidan. Speciellt intressant vore om de 
förbättringar som framkommit i detta arbete implementeras och sedan undersöka om 
hemsidan skulle upplevas som bättre. Tyvärr ställdes aldrig någon fråga i enkäten om hur man 
upplever sidan som helhet, alltså ett samlat betyg, något som skulle vara lätt att jämföra från 
år till år. Däremot skulle man få reda på om man upplever att sidan är mer lättnavigerad än 
tidigare, vilket är i princip lika intressant.  
 
 

6.3 Gruppens övriga rekommendationer 
 
Idéer som framkommit i enkäterna men inte utvecklats vidare i analyserna är exempelvis att 
det ska finnas ett månadsbrev från rektorn där hon berättar om vad hon gör och arbetar med 
för att vi ska få en bättre studiemiljö. Efter att ha utfört benchmarking mot andra universitets 
webbplatser har det visat sig att flera av dem har tydligare information om Bolognaprocessen. 
Detta rekommenderar vi även Luleås webbplats att ha då önskemål om detta framkommit i 
enkäterna. Vi ser att det är viktigt att studenter blir medvetna om vad Bolognaprocessen 
innebär då detta kan komma att spela en stor roll i framtiden.  
 
Vi anser att samtliga sökmotorer (söka lärare, söka studenter, söka kurser med mera) ska ligga 
på samma ställe, alltså en egen sida för alla sökmotorer. Detta gör att det blir lättare att söka 
och hitta rätt information för studenterna med även att LTU:s webbplats blir mer 
lättnavigerad, ett av huvudmålen med detta förbättringsarbete.  
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