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Abstract 
A user that is not satisfied with user experiences at one webpage can easily click away from it 

and because of that usable design is a central part on a webpage. The discipline interaction 

design take consideration in human behavior and users’ purpose of services, by that positive 

user experience and usability are created. Interaction design is one of many disciplines that 

are included when creating positive user experience for the user. Others are information 

architecture, graphic design and usability. Information architecture is a discipline with a 

purpose to separate information and data from each other and by that create a useful webpage 

that is easy to use, provides clear information and fulfill the purpose for the user through 

structured information. Graphic design is about how elements are taken cared off and are 

arranged to convey behavior and information.  Usability is about the ease of use of a webpage 

with focus on how easy it is to learn it and how easy it is to use. Creating usability on the 

Internet requires an understanding of the sites users and needs an understanding of how they 

live and work, to be able to create a service that’s form and behavior support human behavior. 

To be able to fulfill that, interaction design needs to be included in the process.  Interaction 

design is an important discipline when creating positive usability, which is essential to create 

a positive user experience. A study from 2008 point out that as many as 70% of the total 

booking of trips happens through travelling services on the Internet, however, only 50% of 

them returns to the site. The same year, the EU criticized travelling services for having 

misleading prices. Many of them addressed the problems, however, it shows the difficulties of 

creating useful travelling sites. Lars Hult (2000) writes in his thesis “Public interfaces – a 

design example” that more research needs to be conducted through field-testing of internet 

based services. He suggests that these field-tests would result in a deeper understanding of 

user information needs and information habits and then use the knowledge when creating 

webpages. We saw a problem with creating positive user experience and thought that it would 

be an interesting topic to investigate. The aim of our study was to clarify how a positive user 

experience of travelling services in an Internet-based system is created. To answer this 

question, we created an understanding from theory and then conducted laboratory 

experiments and interviews with focus on a selected numbers of interaction design principles. 

This was to discover what problems users encountered and to study the importance of the 

interaction design principle for creating positive user experience. From the study, more 

interaction design principles emerged which were important for creating positive user 

experience. The result we came up with resulted in a model which explains the relationships 

between interaction design principles and how they shall interact with each other for creating 

positive user experience with a focus on usability in travelling services in Internet-based 

system. We believe that our study may be interesting for interaction designers and others 

interested in the field of user experience. 
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Sammanfattning 
En användare vilken inte är tillfreds med användarupplevelsen på en internetsida tar sig lätt 

vidare genom endast ett musklick, vilket betyder att det är av största vikt att användbar design 

är central. Disciplinen interaktionsdesign tar hänsyn till hur användaren använder och 

upplever en internetsida genom att ta hänsyn till mänskliga beteenden och vad användaren vill 

uppnå med tjänsten och på så vis skapar positiv användarupplevelse, samt gör den användbar.   

Interaktionsdesign är en av flera discipliner som ingår vid skapade av positiv 

användarupplevelse för användaren. Andra av dem är informationsarkitektur, grafisk design 

och användbarhet. Informationsarkitektur är en disciplin vars syfte är att särskilja information 

och dataledning ifrån varandra och genom detta att skapa en internetsida som är lätt att 

använda, ger bra information och uppfyller syftet för användaren genom strukturerad 

information. Grafisk design handlar om hur element tas om hand och arrangeras för att 

förmedla beteende och information. Användbarhet handlar om lättheten i användningen av en 

internetsida med fokus på hur lätt den är att lära sig och hur lätt den är att använda.  Att skapa 

användbarhet på Internet innehåller förståelse av användaren som använder sidan genom 

förståelse av hur denne lever och arbetar, så att tjänstens form och beteende stödjer de 

mänskliga beteendena och för att fullgöra det måste interaktionsdesign inkluderas i den 

arbetsgången. Interaktionsdesign är därför en viktig disciplin för att skapa positiv 

användbarhet och användbarhet i sin tur är viktigt för att skapa positiv användarupplevelse. 

En studie från 2008 visar på att så många som 70 % av den totala bokningen av resor sker via 

resetjänster på Internet, dock är det endast 50 % av användarna som återkommer till sidan för 

att boka igen. Detta visar på vikten av att skapa användbarhet för användaren, så att 

användaren får en positiv användarupplevelse och inte byter sida under bokning eller aldrig 

återkommer. EU har samma år kritiserat resetjänster hårt för att ha missledande priser på sina 

sidor, vilket gjorde att många av dem åtgärdade problemet. Dock visar det på problem att 

skapa användbara resesajter. Lars Hult (2000) skriver även i sin avhandling ”Publika 

gränsytor – ett designexempel” att mer forskning genom fälttester av internetbaserade tjänster 

bör göras. Han menade att dessa fälttester skulle resultera i fördjupad kunskap om 

användarnas informationsbehov och informationsvanor för att sedan relatera det till 

designarbetet vid skapande av internetsidor. Vi såg här ett problem med att skapa positiv 

användarupplevelse för användaren och såg det intressant att studera. Målet med vår studie 

var att bringa klarhet i hur en positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat 

system skapas.  För att svara på frågan skapade vi oss en förförståelse i teori för att sedan 

genomföra laboratorieexperiment och intervjuer med fokus på ett antal valda 

interaktionsdesignprinciper. Detta för att ta reda på vilka problem användarna stötte på vid 

användning av resetjänster i ett internetbaserat system och för att studera 

interaktionsdesignprincipernas vikt för positiv användarupplevelse. Utifrån det framkom fler 

interaktionsdesignsprinciper vilka var viktiga för att skapa positiv användarupplevelse. 

Resultatet vi fick fram resulterade i en modell vilken förklarar sambanden mellan 

interaktionsdesignsprinciperna och hur de ska samspela för att resetjänster i ett internetbaserat 

system ska skapa positiv användarupplevelse med fokus på användbarhet. Vi ser att vår studie 

kan vara intressant för interaktionsdesigners och andra vilka är intresserade av områdena 

interaktionsdesign och användarupplevelse. 
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1 Inledning 
Syfte: Att beskriva bakgrunden till vårt uppsatsämne samt föra en diskussion kring problem 

som uppstått för användare med användning av resetjänster i ett internetbaserat system. 

Därefter redogör vi för syftet med studien, samt forskningsfrågor och 

kunskapskaraktäriseringen. Vi beskriver även varför uppsatsen är inom området informatik, 

vår avgränsning, vilka våra intressenter är, viktiga begrepp i uppsatsen, vår bakgrund, samt 

dispositionen för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund  

I en studie från år 2008 visades det att 70 % av de totala bokningarna av resor skedde på 

Internet. I undersökningen framkom det att det fanns sex olika faktorer, vilka påverkade 

användaren i sitt användande av resetjänsten. Dessa faktorer var jämförande av pris, enkelhet 

att boka, användbar information, tillgänglighet av olika bokningsalternativ, utseendet på 

internetsidan och enkelhet i navigation. Idag är det lätt för användarna att gå från en 

internetsida till en annan om de inte är tillfredställda med det resultat som sidan visar. Studien 

från 2008 visade att endast 50 % av de användare som var tillfredställda med en internetsida 

går tillbaka och bokar på sidan igen, vilket visar på enkelheten av att byta sida. På så vis är 

vikten av att skapa användbarhet för användaren av största betydelse, så att användaren får en 

positiv användarupplevelse och inte byter sida (Hotel News Resource 2008, s. 1). 

 

På samma sätt som ett icke användbart gränssnitt kan ödelägga ett system kan en designad 

internetsida, vilken inte tar hänsyn till användbarheten, misslyckas. Även Badre (2002) menar 

att en användare, vilken inte är tillfredställd med upplevelsen på en internetsida, tar sig lätt 

vidare genom ett musklick från sidan, vilket betyder att vikten av användbar design på 

internetsidan är central (Badre 2002, s. 6-7). Något som tar hänsyn till hur användaren 

använder och upplever en internetsida och, på så vis gör den användbar, är disciplinen 

interaktionsdesign. Interaktionsdesign tar hänsyn till mänskliga beteenden och vad 

användaren vill uppnå med tjänsten. Efterson internetsidan görs användbar och skapar en 

positiv användarupplevelse genom att använda olika interaktionsdesignsprinciper (Cooper 

2004, s. 23) kan frågan; hur skapas en positiv användarupplevelse på internetsidor genom 

tillämpning av interaktionsdesignsprinciper, ställas. Studien vi genomförde syftade till att ta 

reda på hur en positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system skapas 

genom tillämpning av interaktionsdesignsprinciper. År 2008 blev resesajter hårt kritiserade av 

EU, då de menade att resesajterna missledde användaren med bland annat missledande priser 

(Europa – Press Releases 2008). Många av företagen rättade till dessa fel men vi ville 

undersöka varför detta problem ens uppstår genom att se varför det är svårt att skapa 

användbara resesajter. 

 

Resetjänster är bra att testa hur användarna upplever sidan. Detta eftersom det finns många 

olika uppgifter, med olika mål, som kan utföras av en användare på dessa sidor. Dessa 

uppgifter kan vara att boka ett flyg, få fram pris för ett hotell eller att boka en charterresa 

(Pearrow 2000, s. 235). Vi valde att rikta vår studie mot resetjänster i ett internetbaserat 

system då användbarheten är komplex på dessa tjänster, eftersom många val och mål ska 

uppfyllas. Ytterligare anledning till varför vi valde att utforska hur positiv användarupplevelse 

skapas av resetjänster var att Lars Hult skriver i sin avhandling ”Publika gränsytor – ett 

designexempel (2000)” att mer forskning genom fälttester av internetbaserade tjänster bör 

göras. Hult (2000) menade att dessa fälttester skulle resultera i fördjupad kunskap om 

användarnas informationsbehov och informationsvanor för att sedan relatera det till 

designarbetet vid skapande av internetsidor (Hult 2000, s. 206). Vi ansåg att området var 
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intressant och valde därför att inrikta vår studie på att få fram ett resultat, vilket kunde 

relateras till designarbetet. Vi genomförde laboratorieexperiment med fokus på valda 

interaktionsdesignprinciper för att ta reda på vilka problem användarna stötte på vid 

användning av resetjänster i ett internetbaserat system och för att studera 

interaktionsdesignprincipernas vikt. Resultatet vi fick fram resulterade i hur resetjänster i ett 

internetbaserat system görs användbara genom användning av olika 

interaktionsdesignsprinciper med fokus på användarupplevelse. 

 

Vid litteraturgenomgången kom vi i kontakt med ett antal olika principer och fastnade för ett 

antal av dem, vilka vi placerade i tre olika kategorier, strukturerings-, navigations- och 

kontrollprinciper. Vi ville se hur dessa kategorier, med dess olika principer, uppfattades av 

användarna genom användning av resetjänster i internetbaserade system. Strukturering 

innebär att användaren tydligt ska se vart denne har hamnat på internetsidan, lätt ska få en 

överblick över hur sidan är uppbyggd och lätt ska finna den information som är viktigast på 

sidan. Navigation innebär att användare ska veta vart denne befinner sig på internetsidan, 

vilka steg som har gjorts och hur många steg som kvarstår vid exempelvis en bokning på 

sidan. Kontroller innebär att användaren ska kunna klicka sig vidare på internetsidan eller 

ändra steg som denne har gjort under bland annat en bokning. Vi ansåg att dess tre kategorier 

med dess principer täcker många av de aspekter som skapar användbarhet och 

användarupplevelse, och på så vis ville vi utvärdera dess betydelse av resetjänster i 

internetbaserade system. 

1.1.1 Ämnesrelatering 

Vår studie behandlar ämnesområdet informatik eftersom vi har tagit fram hur positiv 

användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system skapas genom tillämpning av 

interaktionsdesignsprinciper. Vår studie handlar även om hur en viss typ av tjänst ska vara 

uppbyggd för att möta användarens och kundens behov och då Högskolan i Borås definierar 

ämnesområdet informatik med ”samhällsvetenskap som studerar användning och utveckling 

av informationsteknik” (Högskolan i Borås, IDA, Informatik 2003, s. 1) anser vi att vi 

uppfyller detta. Högskolan i Borås karaktäriserar även informatik som användning av 

informationsteknik i samhälle. Då vi studerade användare, vilka ska boka en resa, uppfyller vi 

kravet på att det behandlar samhället och tjänsten vi studerar svarar för ett behov i samhället. 

Enligt Högskolan i Borås ses även informatik som designorienterat då det ska säkerställa god 

IT-användning (Högskolan i Borås, IDA, Informatik 2003, s. 2). Då vi har ett resultat, vilket 

svarar för hur en viss typ av tjänst bör vara uppbyggd för att skapar positiv 

användarupplevelse, anser vi att vi uppfyller detta. 

1.2 Problematisering 

Problematiseringen av vår studie rörde sig om att ta reda på hur positiv användarupplevelse 

skapas av resetjänster i ett internetbaserat system genom tillämpning av 

interaktionsdesignsprinciper. Som vi nämnde tidigare har denna typ av internetsidor fått kritik 

av EU för att de är för otydliga i bland annat dess prisuppgifter, vilket medförde att vi blev 

intresserade av att studera hur internetsidorna är utformade och hur de uppfattas av användare, 

samt hur de bör vara utformade. Lars Hult (2000)  ger även som förslag till vidare forskning i 

hans avhandling ”Publika gränsytor – ett designexempel att tjänster på Internet” bör 

undersökas för att få fram användarnas informationsbehov och informationsvanor för att 

sedan relatera det till designarbetet. Med vår studie tar vi reda på hur tre olika kategorier av 

interaktionsdesignsprinciper påverkar användarnas upplevelse av en viss typ av internetsida, 

samt hur dessa kan användas för att göra dessa typer av internetsidor användbara. 
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1.2.1 Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

1. Hur skapas positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system? 

 

Delfrågor 

2. Vilka styrkor och problem finns det vid tillämpning av interaktionsdesignsprinciper? 

2.1  Hur påverkas användbarheten av struktureringsprinciper vid användning av 

resetjänster i ett internetbaserat system? 

2.2  Hur påverkas användbarheten av navigationsprinciper vid användning av 

resetjänster i ett internetbaserat system? 

2.3  Hur påverkas användbarheten av kontrollprinciper vid användning av resetjänster 

i ett internetbaserat system? 

2.4  Finns det några övriga interaktionsdesignsprinciper som kan påverka 

användbarheten på resetjänster i ett internetbaserat system? 

1.2.2 Syfte 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur positiv användarupplevelse skapas av resetjänster i 

ett internetbaserat system genom tillämpning av interaktionsdesignsprinciper. Vårt syfte med 

studien var även att skapa förståelse för hur resetjänster ska vara uppbyggda för att skapa en 

positiv användarupplevelse. Vårt syfte var även att skapa förståelse över hur väl olika 

användare lyckades att använda valda interaktionsdesignsprinciper på resetjänsterna. 

1.2.3 Kunskapskaraktärisering/Förväntat resultat 

Fråga Syfte Förväntat resultat Kunskapskaraktär 
1. Hur skapas positiv 

användarupplevelse av 

resetjänster i ett 

internetbaserat system? 

Att ta reda på hur positiv 

användarupplevelse av 

resetjänster i ett 

internetbaserat system 

skapas.  

En karaktärisering av 

hur positiv 

användarupplevelse av 

resetjänster i ett 

internetbaserat system 

skapas.  

Karaktäriserande 

(förståelse) 

Kritisk 

Klassificerande 

Deskriptiv  

Kategoriell  

2. Vilka styrkor och 

problem finns det vid 

tillämpning av 

interaktionsdesignsprincip

er? 

Att undersöka, analysera 

och ta reda på vilka 

styrkor och problem det 

finns vid användning av 

interaktionsdesigns-

principer. 

En sammanställning av 

styrkor och problem 

om 

interaktionsdesigns-

principer 

Klassificerande 

Deskriptiv 

Kategoriell 

2.1 Hur påverkas 

användbarheten av 

struktureringsprinciper vid 

användning av resetjänster 

i ett internetbaserat 

system? 

 

Att undersöka, analysera 

och ta reda på vilka 

styrkor och problem det 

finns vid användning av 

struktureringsprinciper 

En sammanställning av 

styrkor och problem 

om 

struktureringsprinciper 

Karaktäriserande  

Deskriptiv 

Kritisk 

 

2.2 Hur påverkas 

användbarheten av 

navigationsprinciper vid 

användning av resetjänster 

i ett internetbaserat 

system? 

Att undersöka, analysera 

och ta reda på vilka 

styrkor och problem det 

finns vid användning av 

navigationsprinciper 

En sammanställning av 

styrkor och problem 

om 

navigationsprinciper 

Karaktäriserande  

Deskriptiv 

Kritisk 

 

2.3 Hur påverkas 

användbarheten av 

kontrollprinciper vid 

användning av resetjänster 

i ett internetbaserat 

system? 

Att undersöka, analysera 

och ta reda på vilka 

styrkor och problem det 

finns vid användning av 

kontrollprinciper  

En sammanställning av 

styrkor och problem 

om kontrollprinciper 

Karaktäriserande  

Deskriptiv 

Kritisk 
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2.4 Finns det några övriga 

interaktionsdesignsprincip

er som kan påverka 

användbarheten på 

resetjänster i ett 

internetbaserat system? 

 

Att ta reda på om det 

finns övriga faktorer 

än de vi har upptäckt, 

som kan ses som 

styrkor och problem 

med interaktionsdesigns-

principer. 

En sammanställning av 

styrkor och problem 

om alternativa 

interaktionsdesigns-

principer, vilka vi inte 

identifierade innan 

studien 

Karaktäriserande  

Deskriptiv 

Kritisk 

 

Tabell 1: Kunskapskaraktärisering 

 

Fråga 1 var vår huvudfråga och innebar att vi tog fram flera olika typer av kunskap. Genom 

att vi definierade vad en resetjänst i ett internetbaserat system och 

interaktionsdesignsprinciper är, uppnådde vi kategoriell kunskap. Genom denna definiering 

kunde vi undersöka hur positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system 

görs med hjälp av interaktionsdesignsprinciper. Efter att vi hade definierat 

interaktionsdesignsprinciper beskrev vi olika egenskaper av detta begrepp.  Genom att 

beskriva dessa egenskaper uppnådde vi deskriptivkunskap. Därefter grupperade vi ihop dessa 

egenskaper till tre olika kategorier, struktureringsprinciper, navigationsprinciper och 

kontrollprinciper, vilket medförde att vi uppnådde klassificerande kunskap. Därefter 

genomförde vi vår undersökning genom observationer och intervjuer, vilka vi sedan kritiskt 

analyserade och uppnådde då kritisk kunskap. Det förväntade resultatet med vår studie var en 

karaktärisering av hur positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system 

skapas. Detta betydde att vi även var tvungna att komma fram till karaktäriserande (förståelse) 

kunskap. Genom att vi antog ett hermeneutik synsätt, vilket beskrivs i kapitel 2, tolkade vi 

och fick förståelse över den helhet och dess delar vi hade valt att undersöka, vilket medförde 

att vi uppnådde förståelsekunskap. Vi använde oss även utav användarcentrerad design, vilket 

innebar att vi fick förståelse över hur användare använder och upplever 

interaktionsdesignsprinciper genom användning av resetjänster i ett internetbaserat system. 

(Kunskapande 1998, s. 18-22). 

 

Fråga 2 innebar att vi tog fram de styrkor och problem, vilka uppkom under våra 

observationer, med interaktionsdesignsprinciper, vi definierade även styrkor och problem 

inom detta område, vilket medförde att vi tog fram kategoriell kunskap. Vi valde även att 

beskriva de olika styrkorna och problemen och där igenom uppnådde vi deskriptiv kunskap. 

Efter beskrivningarna valde vi att kategorisera och sammanställa de olika styrkorna och 

problemen, vilket medförde att vi uppnådde klassificerande kunskap (Kunskapande 1998, s. 

18-22). 

 

Fråga 2.1-2.3 är de frågor, vilka uppkom efter att vi genomfört vår litteraturstudie, som berör 

de områden inom interaktionsdesign vi valde att fokusera på. För att ta reda på hur positiv 

användarupplevelse skapas valde vi att undersöka hur användbart de tre kategorierna 

struktureringsprinciper, navigationsprinciper och kontrollprinciper var. Sedan analyserade vi 

dessa kritiskt genom att ifrågasätta om de verkligen främjade användbarhet och således även 

om de medför att positiv användarupplevelse skapades, vilket medförde att vi uppnådde 

kritisk kunskap. Genom att vi beskrev hur användarna lyckades använda de olika 

interaktionsdesignsprinciperna genom resetjänster i ett internetbaserat system uppnådde vi 

även deskriptiv kunskap. Genom att vi analyserade och beskrev dessa principer uppnådde vi 

även karaktäriserande kunskap då vi fick förståelse över dem (Kunskapande 1998, s. 18-22). 

 

Fråga 2.4 skapades eftersom vi var kvalitativa forskare och då även öppna mot andra fenomen 

än de vi i huvudsak hade valt att undersöka. Vi ansåg att det var viktigt att även vara öppna 

mot sådana fenomen, vilka kan vara betydelsefulla för att uppnå positiv användarupplevelse 
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på resetjänster i ett internetbaserat system. För att ta reda på om användarupplevelsen och 

således användbarheten påverkas av något annat än de tre kategorierna, analyserade vi 

resultatet från observationerna kritiskt. Genom att vi beskrev hur användarna lyckades 

använda andra interaktionsdesignsprinciperna genom resetjänster i ett internetbaserat system 

uppnådde vi även deskriptiv kunskap. Genom att vi analyserade och beskrev alternativa 

principer uppnådde vi även karaktäriserande kunskap då vi fick förståelse över dem 

(Kunskapande 1998, s. 18-22). 

1.3 Avgränsning  

Det finns många olika typer av interaktionsdesignsprinciper som används på internetsidor, 

vilka vi anser är viktiga för att få positiv användarupplevelse. De principer vi valt innebar att 

vi bland annat avgränsat oss från kulturella aspekter. Då vi är kvalitativa forskare var vi dock 

varit öppna för andra interaktionsdesignsprinciper, vilka kunde uppkomma under arbetets 

gång. Vi valde även att endast inrikta oss på bokningsprocessen på resetjänster i ett 

internetbaserat system då vi ansåg att den delen var representativ för hur svårt det kan vara att 

skapa en användbar design vilken skapar positiv användarupplevelse.  

1.4 Intressenter 

Vi ser främst interaktionsdesigners som målgrupp för vår studie, då det är de som arbetar med 

utformningen av tjänsterna åt användaren och är de som bör ha kunskapen. 

Interaktionsdesignsprinciperna vi studerar och beskriver ska fungera som riktlinjer för dem i 

dess arbete för att skapa positiv användarupplevelse av användbara resetjänster i ett 

internetbaserat system. Vi ser även studenter på Högskolan i Borås som målgrupp för vår 

studie och främst dem som studerar på Institutionen för Data och Affärsvetenskap där 

informatik undervisas. Vi ser främst att studenter som studerar informatikkurser, vilka 

behandlar användarupplevelse och användbarhet som en målgrupp, då de kan finna intresse av 

att ta del av vår studie för att skapa mer kunskap om hur resetjänster i ett internetbaserat 

system bör vara uppbyggda. Vi anser även att forskare inom området kan finna vår studie 

intressant, då de kan få idéer för vidare forskning eller som kunskapskälla. Vi anser även att 

vår studie kan vara intressant för resebolagen att läsa då de kan få kunskap om hur deras 

resetjänster kan uppfattas av användaren, samt hur de bör vara uppbyggda.  

1.5 Författarnas bakgrund 

Varför vi valde att skriva vår uppsats inom området för interaktionsdesign beror på att vi båda 

är väldigt intresserade av området och har under vår utbildning stött på både system och 

internetsidor som gett oss negativ användarupplevelse och således inte är användbara. Vi har 

båda en kandidatexamen i området informatik genom Dataekonomutbildningen på Högskolan 

i Borås och under vårt magisterår valde vi att studera kurser med fokus på användbarhet och 

interaktionsdesign då vi ansåg att området var intressant. Under dessa kurser kom vi i kontakt 

med olika interaktionsdesigns-, informationsdesigns- och designprinciper av hur en 

internetsida ska vara uppbyggd och vi märkte att det fanns brister i hur en resetjänst i ett 

internetbaserat system bör vara uppbyggt, vilket medförde att vi blev intresserade av att 

studera hur en sådan typ av tjänst bör vara uppbyggd utifrån interaktionsdesignsprinciper.  
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1.6 Begreppsförklaring 

Användare Enligt NE (2010) definieras användare som personer som 

använder sig av något i datatekniska sammanhang. Vi anser att 

användare är utövare av tjänster i internetbaserade system 

(Nationalencyklopedin NE 2010). 

Användbarhet (usability) Användbarhet är vad vi anser med det engelska ordet 

usability. Användbarhet innefattar begreppen: lätt att lära och 

lätt att använda. Vilket innefattar hur lång tid det tar för en 

användare att bli bekant med ett nytt system gentemot att göra 

arbetsuppgifterna någon annanstans eller antal gånger det tar 

för användaren att slutföra en uppgift korrekt. Användbarhet 

inbegriper tillfredställda användare (Badre 2002, s. 5-6). 

(Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.2.3) 

Användarupplevelse (user 

experince) 

Användarupplevelse är vad vi anser med det engelska ordet 

user experince. Är ett samlingsnamn vilket kollar på alla 

aspekter för att skapa harmoni mellan användare och tjänst, så 

som hur lätt en användare utför en uppgift, vad för tidigare 

erfarenheter en användare har av liknande uppgifter, teknik, 

användarens behov och förväntningar. Inom samlingsnamnet 

ingår discipliner som interaktionsdesign, 

informationsarkitektur, användbarhet och design (Cooper 

2007, s. xxx). (Begreppet definieras mer ingående i kapitel 

3.5) 

Grafisk design Den grafiska designen handlar om hur element tas om hand 

och arrangeras för att förmedla beteende och information 

(Molich 2000, s. 125). Element som bör tas i beaktning är 

kontraster, storlekar, värde, skuggor, placering, text och 

positioner (Cooper 2007, s. 293).  (Begreppet definieras mer 

ingående i kapitel 3.4) 

Interaktionsdesign Utövning av att designa interaktiva digitala tjänster, miljö, 

system och tjänster med beaktning av form och främst med 

beaktning av användarnas beteende (Cooper 2007, s. xxvii). 

 (Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.2 och 3.6) 

Informationsarkitektur Det är att särskilja information och dataledning ifrån varandra 

(Morville, Rosenfeld 2007, s. 4). Att internetsidor ska vara 

lättanvända, ge bra information och uppfylla syftet för 

användaren. Detta görs genom att strukturera upp 

informationen på internetsidan (Van Dijck 2003, s. 12). 

 (Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.3) 

Interaktionsdesignsprinciper Interaktionsdesignsprinciper är applicerbara riktlinjer för hur 

beteende, form och innehåll beaktas och inkluderar på så vis 

delarna inom interaktionsdesign, informationsarkitektur och 

grafisk design. Riktlinjerna främjar designandet för behovet av 

produkten eller tjänsten, vilken stödjer användarens behov och 

mål, samt skapar användbarhet (Cooper 2007, s. 150). 

(Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.7) 

Internetbaserat system Ser vi även som internetsida. Ett internetbaserat system 

innebär att användaren kommer åt systemet vart än denne 

befinner sig så länge som personen har en internetanslutning 
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(Internetplatsen.se 2010).  (Begreppet definieras mer ingående 

i kapitel 3.1.3) 

Kontrollsprinciper Är ett samlingsnamn för interaktionsdesignsprinciperna annat 

knappar, ändra och länkar. (Begreppet definieras mer ingående 

i kapitel 3.7.3) 

Navigationsprinciper Är ett samlingsnamn för interaktionsdesignsprinciperna 

placering av information, tydlighet och konsistens. (Begreppet 

definieras mer ingående i kapitel 3.7.2) 

Resetjänster En resetjänst är en plats där en användare kan beställa en resa 

(händelse) genom att bli integrerad i något sorts hjälpmedel 

(platsen) för att tillgodose dess behov att resa 

(Nationalencyklopedin NE 2010). (Begreppet definieras mer 

ingående i kapitel 3.1.2) 

Tjänst En tjänst genomförs genom att betjäna en kund i form av 

något slag. Det kan vara en rad av aktiviteter eller händelser 

där en kund är med och integrerar med tjänsteföretagets 

hjälpmedel. Med hjälp av dessa hjälpmedel ska användaren få 

tillgodosett dess behov (Nationalencyklopedin NE 2010). 

(Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.1.1) 

Struktureringsprinciper Är ett samlingsnamn för interaktionsdesignsprinciperna 

fliksystem, hierarkier, navigering vertikal/horisontell, 

landmärke, brödsmulor och progressindikator (Begreppet 

definieras mer ingående i kapitel 3.7.1)  

Tabell 2: Begreppsförklaring 

 

1.7 Disposition 

I detta delkapitel beskriver vi vår disposition i rapporten med syftet att ge läsaren förståelse 

för hur vår uppsats är uppbyggd. 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver ämnet interaktionsdesign och varför vi valde att undersöka 

hur resetjänster i ett internetbaserat system skapas positiv användarupplevelse med hjälp av 

interaktionsdesignsprinciper.  Vi beskriver även hur ämnet relateras till området informatik, 

problematiseringen, syftet, forskningsfrågor och avgränsningen med studien samt vilka våra 

intressenter är. Vi redogör även får vår bakgrund samt de begrepp, vilka är viktiga för studien.   

 

Kapitel 2 – Metod och genomförande 

I detta kapitel beskriver vi de metoder, vilka vi har valt för genomförande av vår studie. Vi 

beskriver även vårt urval av användare och internetsidor samt vilka insamlingstekniker, 

analys-, utvärderings- och presentationsmetoder vi har använt i studien. Vi beskriver även vår 

forskningsprocess. 

 

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel avser vi att beskriva vad resetjänster i ett internetbaserat system, 

interaktionsdesign, informationsarkitektur och grafisk design är för något. Vi beskriver även 

vad användarupplevelse är för något och hur interaktionsdesign förhåller sig till det samt hur 

vi ser på interaktionsdesign. Därefter beskriver vi de interaktionsdesignsprinciper vi har valt 

att använda oss utav i vår studie. 
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Kapitel 4 – Resetjänster i ett internetbaserat system 

I detta kapitel beskriver vi de internetsidor vi använde oss utav genom observationer i vår 

studie. Vi förklarar även varför de sidor är representativa för vår studie samt vilka principer 

som används vart på sidorna. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel redogör vi vår analys, vilken bygger på den data vi samlade in under 

observationerna och intervjuerna. Analysen har samma uppbyggnad som 

interaktionsdesignsprinciperna under teorikapitlet. Detta för att underlätta läsningen för 

läsaren, då de följer samma. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi kring och jämför analysen med teorin. Vi redovisar även för teori 

om de principer vilka uppkom under observationerna och är nya för studien. 

 

Kapitel 7 – Resultatdiskussion och kunskapsbidrag 

I detta kapitel svarar vi på våra forskningsfrågor, samt redogör för de slutsatser vi har kommit 

fram till genom vår analys och diskussion. 

 

Kapitel 8 – Utvärdering och fortsatt forskning 

Under detta kapitel utvärderar vi vår studie, samt de metoder vi har använt oss utav. Kapitlet 

innehåller även fortsatt forskning.  

 

Kapitel 9 – Källförtäckning 

I detta kapitel redogör vi de källor vi har använt oss utav i vår studie. 

 

Bilagor 

I detta kapitel finns intervjufrågorna, scenarierna, utvalda transkriberingar och problem och 

styrkegrafer över de principer vi inte valde att ta med i resultatet. 
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2 Metod och genomförande 
Syfte: Att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningsätt i uppsatsen och hur vi har relaterat 

teori och empiri till varandra. Därefter redogör vi för vår urvalsgrupp, vilka 

insamlingsmetoder vi valde och hur vi använde dessa, vilka analysmetoder, 

utvärderingsmetoder och presentationsmetod vi använde oss utav. Vi beskriver även vår 

forskningsprocess och illustrerar detta med en bild. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Det finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt; positivism och hermeneutik. Dessa 

två förhållningssätt ser omvärlden, filosofi och vetenskapen på två skilda sätt. Positivism 

bygger på logiska resonemang, genom mätningar utifrån kvantitativa studier. Hermeneutik 

betyder tolkningslära och är mer ett förhållningssätt, vilket bygger på kvalitativa studier i 

form av öppen tolkning av data. Positivismen studerar delar av ett fenomen (Patel, Davidson 

2003, s. 26-31) Hermeneutik däremot studerar omvärlden genom att tolka delarna i den, 

förhållningssättet skiftar mellan tolkning av helhet och delar med fokus på helheten för att få 

en fullständig tolkning. Genom hermeneutik tolkas omvärlden genom egen tolkning och ens 

tankar och intryck är till hjälp för tolkningen och hermeneutik är på så vis, i förhållande till 

positivism, subjektiv (Patel, Tebelius 1987, s. 33-34). Till hjälp för tolka omvärlden används 

ofta intervjuer och observationer (Patel, Davidson 2003, s. 26-31). Eftersom vi i vår studie 

ville studera hur användbara resetjänster i ett internetbaserat system är, med fokus på 

användarupplevelsen genom användartester, tolkade vi helheten. Men då vi även ville se vilka 

egenskaper som inte fungerar, tolkade vi olika delar i form av egenskaper, vilket gör att vi 

anser att vi använde oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Då vi även använde oss av 

observationer och intervjuer för tolkning, anser vi även är ett annat belägg för att vi använder 

hermeneutik.  

2.2 Metodansats  

Hur en forskare väljer att relatera teori och empiri till varandra under forskningsarbetet, kan 

delas in i tre olika forskningsstrategier, vilka är deduktion, induktion och abduktion. Att 

arbeta deduktivt menas att forskaren drar slutsatser utifrån befintliga teorier och principer, för 

att skapa hypoteser vilka sedan testas empiriskt. Objektivitet i ett deduktivt arbetssätt stärks 

genom att utgångspunkten alltid utgår från befintlig teori. Att arbeta induktivt menas att 

forskaren studera ett fenomen utan att förankrat detta i teorin, utan ifrån empiri för att sedan 

förankra det i ny teori (Patel, Davidson 2003, s. 23-25). Abduktion är en kombination av både 

deduktion och induktion, där utgångspunkten sker ur en hypotes vilken prövas för att 

bekräftas eller dementeras (Åsbring 2000, s. 59). 

 

Vi har i vårt forskningsarbete arbetat efter de tre metodansatserna, dock under olika faser i 

arbetet eller i kombination. För att skapa en förförståelse i ämnet studerade vi teori angående 

olika interaktionsdesignprinciper och ämnet i allmänhet. Utifrån förförståelsen frambringade 

vi olika principer, ifrån vilka vi skapade olika användarcentrerade scenarier. Utifrån dessa 

scenarier byggde vi våra observationsscheman, för att utifrån dem skapa en experimentell 

observation, vilka vi sedan testade. Utifrån observationerna frambringade vi styrke- och 

problemgrafer. Denna period anser vi att vi arbetade induktivt, då vi frambringade ny teori 

utifrån empirin. Vid frambringande av graferna anser vi att vi även frambringade hypoteser, 

då hypotesprövande undersökningar används då kunskap inom ett område ökat och där teorier 

har utvecklats. Om det ska ske en hypotesprövande undersökning krävs det att det finns så 

pass mycket teori inom området att det går härleda antaganden från empiri utifrån den (Patel, 
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Davidson 2003, s. 13). Då vi utifrån teori testade hypoteserna emiriskt, genom intervjuer, för 

att sedan analyserade och skapade antaganden, anser vi att vi arbetade hypotesprövande.  

 

Efter analys av empirin gjorde vi intervjuer med testgruppen för att validera och fördjupa 

antaganden, vilken vi förankrade i teorin utifrån våra hypoteser, för att dementera eller få nya 

insikter från användaren och i denna del anser vi att vi arbetade deduktivt för att utifrån 

intervjun uppdatera våra styrke- och problemgrafer. Genom detta arbetssätt menar vi att vi 

arbetade enligt metodansatsen abduktion under hela forskningsprocessen, vilken är en 

kombination av dem båda. En abduktiv forskningsstrategi studerar ett specifikt fall eller 

situation för att så småningom skapa en teori utifrån fallet/situationen och detta är vad vi 

ämnade göra (Patel, Davidson 2003, s. 23-25).  

2.3 Metoder för insamling  

Nedan kommer vi gå igenom de metoder vi valde för insamling av data till vår studie. 

2.3.1 Urvalskriterier 

Vid val av urvalskriterier används framförallt två olika inriktningar, totalundersökning eller 

urvalsundersökning. Totalundersökning innebär att studien genomförs på en hel grupp av 

människor, medan en urvalsundersökning menas med att studien genomförs på utvalda 

individer i en grupp (Patel, Davidsson 2003, s. 55) Vid en urvalsundersökning är det lättare att 

få ett mer trovärdigt resultat än vid en totalundersökning, då en urvalsundersökning medför 

mindre bortfall och mindre fel i undersökningen. Detta eftersom det finns mer tid till att 

tillexempel genomföra observationer och intervjuer, vilka vi själva som forskare kan styra och 

planera på ett sätt som passar vår undersökning (Dahmström 2000, s. 11). Som en kvantitativ 

forskare är det vanligast att arbeta med urvalsunderökning som är icke-slumpmässigt, vilket 

menas att forskaren själv väljer ut de individer, vilka ska medverka (Bryman 2002, s. 114). Då 

vi valde att arbeta kvalitativ med vår forskning ansåg vi att detta passade oss bäst. Vi ansåg 

även att ett icke-slummässigt urval passade oss bäst då vi själva kunde välja personer, vilka 

kunde bidra med rika svar och skapa djup i vår studie, vilket medförde att vi kunde besvara 

våra forskningsfrågor. Vi valde även att utgå från en fallstudie, vilket menas att vi använde 

oss utav en mindre avgränsad grupp (Patel, Davidsson 2003, s. 54), av fyra personer. Dessa 

fyra personer representerade vår målgrupp genom att vi valde ut dem utifrån olika 

egenskaper. 

 

 
 

Figur 1: Användarnas egenskaper 

 

Vi valde att använda oss av två användare och två utvecklare i våra observationer och 

intervjuer.  

 Användare ett är 45 år och har låg datorvana och låg vana av att boka en resa på 

Internet. Varför vi valde denna person är för att alla typer av människor ska kunna 
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boka en resa på en internetsida och vi ville därför komma åt denna persons 

användande och upplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system.  

 Användare två är 27 år och har hög datorvana och hög vana att boka resor på Internet. 

Varför vi valde denna person är för att vi ville få in en annan synvinkel från en 

användare som använder resetjänster i ett internetbaserat system, vilket medförde 

större bredd i vår studie. 

 Användare tre är har arbetat som interaktionsdesigner och har kunskap inom området. 

Varför vi valde denna användare är för att våra intressenter är interaktionsdesigners 

och då personen har arbetet som det, ansåg vi denne var representativ för studien. 

 Den fjärde personen arbetar som interaktionsdesigner och har hög kunskap inom 

området. Varför vi valde denna person var för att vi ville få en bredd i vad 

interaktionsdesigners anser om resetjänster i ett internetbaserat system samt att vi 

riktar oss mot interaktionsdesigner med vår studie. 

Anledning till att vi valde detta tillvägagångssätt beror på att vi ville få tag på olika sorters 

erfarenheter vid användning av resetjänster i ett internetbaserat system och kunskaper inom 

interaktionsdesign. Genom detta urval kunde vi även styra vår undersökning så att vårt 

forskningsresultat skulle uppfylla vad vår målgrupp skulle anse vara av intresse att få kunskap 

inom. 

2.3.2 Intervju 

Intervjuer utförs olika beroende på vad för typ av undersökning en forskare väljer att 

genomföra, samt hur forskaren väljer att genomföra den. En intervju har antingen hög grad av 

standardisering eller låg grad standardisering, där en intervju med hög grad av standardisering 

innebär att intervjuaren använder sig av ett frågeschema som denne följer och en intervju med 

låg grad av standardisering innebär att intervjuaren kommer på frågor under intervjuns gång 

och att intervjuaren och intervjupersonen samverkar under intervjuns gång (Winter 1992, s. 

22). Då vi ville att våra användare skulle svara på samma frågor valde vi att använda oss utav 

en viss form av standardisering på vår intervju, dock med relativt öppna frågor. Intervjuer kan 

även vara strukturerade eller ostrukturerad, där den ostrukturerade intervjun används för att 

förstå en persons beteende, motiv och personlighet inom något område (Andersen 1998, s. 2-

3). Den ostrukturerade intervjun medför även att personen som blir intervjuad har stort 

utrymme att svara inom (Patel, Davidsson 2008, s. 71-73) vilket var anledningarna till varför 

vi valde att genomföra ostrukturerade intervjuer med våra användare. Vi ville ta reda på hur 

de kände när de använde resetjänster i ett internetbaserat system och vad som medförde att de 

kände det. För att få reda på detta ansåg vi att personerna var tvungna att få svara som de 

själva kände, vilket krävde öppna frågor.  

2.3.3 Observation 

Observationer används när en forskare vill se hur ett visst fenomen uppenbarar sig i dess 

verkliga miljö (Winter 1992, s. 22) och det som då undersöks är ett visst beteende i dess 

naturliga sammanhang. Vid genomförande av observation, för insamlande av data till en 

undersökning, ska observationen vara systematisk planerad och dess data ska vara 

systematiskt registrerad. Detta för att observationen ska vara vetenskapligt genomförd. Denna 

typ av insamlingsmetod passar bra att använda för laboratorieexperiment (Patel, Davidsson 

2008, s. 56). Eftersom vi ville undersöka hur valda interaktionsdesignsprinciper upplevs av 

användaren var vi tvungna att se hur en användare reagerade vid användning av dessa 

internetsidor, vilket medförde att vi ansåg att vi skulle använda observation som 

insamlingsmetod. Vi ansåg även att användning av endast insamlingsmetoden intervju skulle 

bli bristfällig, då användarna kan berätta en sak men i själva verket uppleva en annan. Genom 

observation ansåg vi att vi kunde komma åt dessa känslor bättre. 
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Det finns två olika typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad, där en strukturerad 

observation innebär att forskaren studerar ett bestämt beteende i en bestämd situation. Vilka 

beteenden som ska studeras skrivs ned på ett observationsschema, vilket sedan används under 

observationen. För att veta om ett visst beteende är uppfyllt kan detta behövas delas upp i 

flera mindre beteenden, vilka sedan leder till huvudbeteendet (Patel, Davidsson 2008, s. 89-

95). Eftersom vi valde att studera en bestämd situation, att boka en resa på Internet, och vi 

ville observera ett visst beteende, hur användaren reagerar vid användning av dessa sidor, 

ansåg vi att en strukturerad observation passade vår studie bäst.  

 

Som observatör finns det fyra olika sätt för forskaren att förhålla sig till, deltagande och icke 

deltagande observatör samt känd och okänd observatör. Deltagande observatör menas att 

forskaren deltar i observationen och där med blir medlem i den aktuella gruppen. Om 

forskaren går in som känd observatör vet de medverkande personerna vem forskaren är sedan 

tidigare (Patel, Davidsson 2008, s. 95-98). Eftersom vi ville se hur deltagarna reagerade vid 

användning, valde vi att gå in som deltagande observatörer, dock med låg grad av deltagande 

då vi endast ställde frågor så som ”vad tänker du nu” och ”vad gör du nu”, när användarna var 

tysta. Vi valde även att genomföra observationerna som kända observatörer då de som 

genomförde vår undersökning visste i vilket syfte vi observerade dem.  

 

För att få alla deltagare att genomföra en och samma procedur på liknande sätt används 

laboratorieexperiment. Detta betyder att deltagarna får samma förutsättningar att genomföra 

experimentet och på så vis blir resultatet lättare att tolka och mer pålitligt (Patel, Davidsson 

2008, s. 56). Ett experiment genomförs genom att forskaren har olika variabler, vilka ska 

testas genom att ställa upp olika påståenden (Wallen 1996, s. 13). Eftersom vi ville se hur 

olika personer reagerade på samma interntsidor valde vi att genomföra laboratorieexperiment 

i samband med våra observationer. Vi valde att genomföra observationerna på detta vis 

eftersom vi ansåg att resultatet skulle bli mer trovärdigt. 

2.4 Metoder för analys  

Nedan kommer vi att gå igenom de analysmetoder vi valde för analys av de data vi fick fram 

med hjälp av insamlingsmetoderna. 

2.4.1 Transkribering 

Transkribering menas att översätta talande språk i form av bokstäver, så som att få ner orden 

som sägs i en intervju eller observation på papper. Det användas som en metod för att 

analysera insamlat material. Talspråket kan skilja sig mycket från skrift genom uttryck, 

oavslutade meningar, avvikelser, röstläge, gester, pauser, skratt med mera och en bra 

transkribering tar hänsyn till dessa aspekter, vilket kan ge ett rikt material (Folkloristiska 

arkivet 2006). Vi har använt transkribering genom att vi ordagrant skrivit ner vad användarna 

sagt vid observationer och vid intervjuer, för att få ett rikare analysunderlag och som grund 

för styrke- och problemgrafer samt analys och slutsatser. 

2.4.2 FA/SIMM 

FA/SIMM är en förändringsanalys (FA) och står för ”Samverkan genom Ifrågasättande och 

Idéutveckling med stöd av Metodik” (SIMM). En FA innehåller flera olika delar och där 

ibland problem, styrkor, mål och förändringsbehov (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 5). Vi 

använde oss dock endast av problem- och styrkedelen i vår analys. Detta för att vi inte 

behövde målgrafer och förändringsbehoven som en del i vår forskning. En FA används i 

början av ett förändringsarbete, vilket ska leda till att något utvecklas (Goldkuhl, Röstlinger 
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1988, s. 5), vilket i vårt fall var att få resetjänster i ett internetbaserat system mer användbart i 

form av positiv användarupplevelse genom användning olika interaktionsdesignsprinciper. Vi 

anser även att vi representerar början av ett förändringsarbete med resetjänster då vår studie 

ska bidra med kunskap om hur dessa kan förändras för att skapa en positiv 

användarupplevelse. För att kunna förändra resetjänsterna krävs det kunskap om vad 

användaren anser om dessa, innan uppbyggnad av en ny resetjänst påbörjas. Detta är 

anledningen till varför vi anser att vår studie är en början på ett förändringsarbete för dessa 

typer av tjänster. 

 

Vid användande av en FA tas problem och styrkor fram på det undersökningsområde som är 

valt för forskningen. Problem definieras i detta fall som en negativ skillnad på hur en person 

vill att en situation ska vara och hur personen verkligen uppfattar situationen vid ett specifikt 

tillfälle (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 41). För våra deltagare i observationerna innebar det att 

vi observerade hur de reagerade på användning av resetjänster i ett internetbaserat system, 

samt ställde frågor om vad de tänkte och på så vis fick vi fram styrkor och problem. 

Problemen fick vi fram då användarna hade uppenbara problem samt att de fick berätta när de 

själva ansåg att de stötte på problem. Styrkor fick vi fram genom att användarna klarade en 

eller flera uppgifter utan förhinder, samt att de fick berätta när de ansåg att internetsidorna var 

lättanvända. En FA är en kunskapsprocess där problemen och styrkorna framkommer och blir 

mer precisa under arbetets gång. Eftersom vi ville ta reda på hur resetjänster i ett 

internetbaserat system görs användbara i form av positiv användarupplevelse var vi tvungna 

att ta reda på vilka problem som uppstår vid användande av interaktionsdesignsprinciper 

genom användning av dessa internetsidor. Vi ville även ta reda på vad personerna ansåg var 

bra med principerna genom användning av internetsidorna varför vi valde att skapa problem 

och styrkegrafer om dessa principer. Efter genomförande av observationer preciserades dessa 

så att de blev mer klara och efter intervjuerna preciserades de än mer och blev än mer klara. 

 

När människor talar om problem kommer det utifrån dess egna perspektiv. Genom att fråga 

flera olika personer om hur de uppfattar en viss sak fås en samlad bild över hur detta problem 

påverkar dem och hur det har uppstått (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 41). Vi valde att 

genomföra en observation och intervju per användare för att få en så samlad bild över vårt 

problemområde som möjligt. Detta för att få ett generellt resultat. Vi valde även att använda 

oss utav problem- och styrkegrafer då vi ansåg att dessa skulle ge en bra överblick över 

problemen och styrkorna, samt sambanden mellan olika problem och olika styrkor. 

2.4.3 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design innebär en definiering av användarens kultur med dess 

karaktärsdrag och dess erfarenhetsnivå, för att sedan använda det som förutsättning vid 

testning och utveckling av exempelvis internetsidor (Badre 2002, s. 7). Då vi beskrev vad för 

typ av användare vi använde i användartestera med dess erfarenhetsnivå och karaktärsdrag, 

anser vi att vi använde oss utav detta i vår studie. Vid start av användning av metoden ska 

behov för användarcentrerad design identifieras för att sedan specificeras för 

användningssammanhanget. Det behov vi identifierade var att undersöka hur 

interaktionsdesignsprinciper ska relatera till varandra för att skapa positiv användarupplevelse 

för en användare. Därefter tas användarnas krav på internetsidan fram, vilka ger grund för 

designlösningarna. Då vi genomförde användartester, vilka resulterade i problem- och 

styrkegrafer på de interaktionsdesignsprinciper vi valde under litteraturstudien, samt de 

principer som uppkom under studien, tog vi även fram en lösning för hur typen av 

internetsidor vi valde att rikta in oss på, skapar en positiv upplevelse för användaren. 

Lösningen ska sedan utvärderas mot de krav som satts upp för att sedan godkännas eller icke 
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godkännas. Om designen inte blir godkänd börjar proceduren om med att förstå 

användningssammanhanget till dess att lösningen godkänns (Gulliksen, Göransson 2002, s. 

105). 

 

 
 

Figur 2: ISO-modell över användarcentrerad design (Gulliksen, Göransson 2002, s. 105) 

 

Användarcentrerad design betyder att forskaren utgår från sig egen vrå och möter de personer 

som ska undersökas på den plats de finns, för att få tillgång till materialet själv. Detta görs 

framförallt för att öka deltagandet från användarna av ett system eller internetsida. Detta görs 

för att få fram förståelsen i hur användarna använder en internetsida. Bødker (2000) skriver i 

”Scenarios in user-centred design setting the stage for reflection and action” att en internetsida 

blir användbar när användarna får vara med i utvecklingsprocessen och bidra med kunskap 

(Bødker 2000, s. 66). Genom att vi valde att genomföra observationer, i vilka användarna fick 

beskriva deras uppfattning av resetjänster i ett internetbaserat system, involverade vi dem för 

att få fram hur dessa upplevs. Detta gjordes genom att användaren genomförde olika scenario, 

vilka sattes upp. Att använda scenarior vid undersökning av hur användare reagerar och 

använder en viss internetsida har som fördel att problem med designen då framkommer, vilket 

medför att olika lösningar kan presenteras varpå alternativa lösningar även presenteras för 

användaren (Bødker 2000, s. 63). Eftersom vi ville ta reda hur en positiv användarupplevelse 

skapas, ville vi få fram vilka problem och styrkor det fanns med de olika principerna. Detta 

gjorde vi genom att använda oss utav scenarier under observationerna.  

 

Bødker (2000) skriver om tre olika inriktningar av scenarioinriktad användarcentrerad design. 

Vi valde att rikta in oss på en av dessa, användbarhetstestning av prototyper. Denna typ av 

testning av en internetsida innebär att forskaren sätter upp olika scenarier, vilka användaren 

sedan ska genomföra. Dessa scenarier ska motivera användaren att klara ut olika typer av 

uppgifter genom att själv lista ut vad som ska göras och hur uppgiften ska lösas (Bødker 2000, 

s. 65-67). För att vi som observatörer ska få en djupare förståelse i hur problemen uppstår 

samt hur användarna uppfattar internetsidan ska de samtidigt som de genomför scenarierna 

tala högt. Detta innebär att de säger vad de tänker när de genomför olika uppgifter på sidan 

(Molich 2000, s. 149-150). Genom att göra på detta sätt framkommer problem, vilka uppstår 
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vid användning av sidan (Bødker 2000, s. 65-67). Vi gav våra deltagare två stycken olika 

scenario, vilka de skulle lösa under ett laboratorieexperiment genom observation. Under 

observationen observerade vi de problem som uppstod med de interaktionsdesignsprinciper vi 

valde att undersöka. Vi observerade även de styrkor som framkom under observationen för att 

sedan beskriva hur dessa ska användas för att skapa en positiv användarupplevelse. 

Scenarierna används för att sortera upp den feedback som går tillbaka till forskarna. Genom 

scenarierna får forskaren information om vad för problem som uppstår, när de uppstår och 

information om varför. Detta ansåg vi var en viktig del i vårt arbete, varför vi valde 

användarcentrerad design som analysmetod. Vi ansåg att det inte endast var viktigt att få fram 

problemen med de olika principerna, utan vi behövde även veta varför de uppkom för att 

kunna lösa hur denna typ av internetsida görs användbar. 

2.5 Utvärderingsmetod  

Det finns ett flertal utvärderingsmetoder för att utvärdera en forskningsstudie och vi har valt 

att använda oss av kriterierna validitet, reliabilitet, kongruens, kommunicerbarhet, 

generaliserbarhet, relevans, originalitet, tydlighet och kumulativitet i vår studie. Dessa 

kriterier har vi valt då de är uppsatskrav för informatik på Högskolan i Borås, samt att vi anser 

att dessa stärker resultat och genomgående kvalitén i studien. 

 

Validitet menas att forskare upptäcker företeelser, tolkar dem och förstår betydelsen av 

företeelserna, vilket vi anser att vi gjorde under forskningsprocessen. Validitet präglar en hel 

forskningsprocess, då forskaren ska förmå sig att använda sin förståelse under alla delar, samt 

inhämta tillförlitligt underlag för att kunna dra pålitliga slutsatser (Patel, Davidson 2003, s. 

102-103), vilket vi även anser oss gjort och är anledningen till att vi valt denna 

utvärderingsmetod. Reliabilitet innefattar hur hög trovärdighet insamlade data har (Winter 

2002, s. 59). Reliabilitet i en kvalitativ studie kan innefatta ett brett omfång av varierade 

svarsalternativ, vilket kan tolkas utifrån situationen och vara material till analys. I en 

kvantitativ studie ses varierande svarsalternativ som låg reliabilitet, men i en kvalitativ studie 

behöver det inte betyda det. Då reliabiliteten tolkas utifrån rådande situation i kvalitativ studie 

kopplas den ofta ihop med validitet och blir en och samma utvärderingsmetod (Patel, 

Davidson 2003, s. 102-103). Då vi ansåg att bredden i svaren gav djup i vår analys och 

trovärdighet och därför valde vi denna utvärderingsmetod. 

 

Kongruens menar att det är viktigt att ha en röd tråd genom hela studien så att alla delar 

hänger samman, samt för att göra studien mer lättläst och intressant (Högkolan i Borås, IDA, 

Informatik 2003, s. 6). Att skapa intressant läsning för läsaren och göra den lättförstådd är 

något vi strävat efter, vilket är anledningen till att vi valde denna utvärderingsmetod.  

 

Kommunicerbarhet menas att studien ska hålla bra struktur och vara skriven för målgruppen, 

vilket var anledningen till att vi valde denna utvärderingsmetod. Vi ville skapa 

intresseväckande läsning vilken passade målgruppen (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 

2003, s. 7). 

 

Generaliserbarhet menas att resultatet som forskaren frambringar ska kunna användas i andra 

sammanhang och inte bara i enskild studie (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003). Då vi 

ville generera ett resultat, vilket ska kunna användas i andra situationer och inte bara i de fall 

vi studerat och då vi ville beskriva hur interaktionsdesignsprinciper ska användas för att skapa 

en positiv användarupplevelse, anser vi att generaliserbarhet är en viktig metod i vår studie 

och det är anledningen till att vi valde denna utvärderingsmetod. Relevans menas att 

forskningen och resultatet som genereras ska vara inom ämnesområdet (Högkolan i Borås, 
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IDA, Informatik 2003, s. 4), samt att forskningen ska generera nytta och litteratur som 

används är relevant (Nordenfeldt 1982, s. 47). Då kravet för vår uppsats är att hålla oss inom 

valt område, vilket för oss är informatik, valde vi denna utvärderingsmetod samt att vi ansåg 

att vår studie skulle fylla ett kunskapshål (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003, s. 4). 

 

Originalitet menas att forskaren ska producera ny kunskap med sin studie och därför är det av 

största vikt att det tydligt framgår vad som är tidigare kunskaper och vad som är ny kunskap 

vilken forskaren genererat. Originaliteten består på så vis av ny kunskap genererad av 

forskaren och då vi frambringade vilka interaktionsdesignprinciper som bör användas på 

resesajter i ett internetbaserat system, för att göra det användbart menar vi att vi genererat ny 

kunskap och det är anledningen till att vi valde denna utvärderingsmetod, samt att vi ville 

göra det tydligt vilket gör att vi även valde tydlighet som utvärderingsmetod (Högkolan i 

Borås, IDA, Informatik 2003, s. 4).   För att skapa trovärdighet i vårt kunskapsbidrag valde vi 

även kumulativitet som utvärderingsmetod, då vi anser att trovärdigheten skaps genom att 

relatera sig till annan kunskap, samt att det är ett krav för uppsatsen (Högkolan i Borås, IDA, 

Informatik 2003 s. 4). 

2.6 Presentationsmetod  

Vi valt att presentera vår teori och empiri på ett sätt som riktar sig till vår målgrupp. Vi har 

presenterat vår studie genom tabeller, modeller och bilder för att förtydliga och för att studien 

ska tilltala vår målgrupp. Vi har försökt skapa en balans mellan teori och empiri för att skapa 

intressant läsning och för att svara på våra forskningsfrågor. För att studien ska följa en röd 

tråd och att texten ska förmedla vad den är avsedd att förmedla, har vi under hela 

forskningsprocessen reviderat texten (Svensson, Starrin 1996, s. 234). Då vår forskningsstudie 

har utfärdats på Institutionen för Data och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås, har vi även 

följt riktlinjerna därifrån.   

2.7 Litteraturstudie  

En litteraturstudie används för att få en bredare förståelse för det område som har valts att 

undersökas samt för att definiera olika betydelser och ord som är viktiga för studien (Winter 

1992, s. 7). För att knyta an till tidigare forskning har vi valt att ta fakta från artiklar och 

avhandlingar, vilka är skrivna inom vårt område. Vi valde även att söka efter nyhetsartiklar på 

Internet då vi ville finna ett problem som den vardagliga människan har stött på, vilket vi 

sedan ville lösa i vår uppsats. Därefter valde vi att komplettera detta med böcker som vi ansåg 

vara trovärdiga och relevanta för vår studie. Den kunskap som vi fick av detta låg sedan till 

grund för den empiriska studie vi genomförde i form av observationer och intervjuer. Vi 

arbetade källkritiskt genom att försöka finna grundkällan i all vår litteratur samt att försöka få 

tag på den senaste upplagan och version av källan. Vi valde att arbeta på detta sätt för att få en 

trovärdig och tillförlitlig forskning som möjligt. 
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2.8 Forskningsprocessen  

 
Figur 3: Forskningsprocess del 1 

 

Vår process startade med att vi tog fram teori om området interaktionsdesign och principer 

inom interaktionsdesign. Vi tog även fram teori om vad användarcentrerad design är för 

något, vilket ledde tillsammans med teorin om interaktionsdesignsprinciperna till skapande av 

scenarier. Dessa scenarier användes sedan under observationer för att få fram material för att 

besvara forskningsfrågor 1, 2 och 2.1-2.4. Till dessa observationer tog vi fram urval genom 

teori om vilka användare som skulle vara med och genomföra observationerna och vilka 

internetsidor som skulle användas. Observationerna transkriberades sedan för att kunna 

analyseras och därefter skapades problem- och styrkegrafer utifrån analysmetoden FA/SIMM. 

I detta skede i forskningsprocessen arbetade vi induktivt. Styrke- och problemgraferna lade 

grund för hypoteser, vilka var en grund för intervjufrågor till de intervjuer vi genomförde. 

Svaren från intervjun transkriberades sedan. I denna del av forskningsprocessen arbetade vi 

både induktivt och hypotesprövande.  

 

 
Figur 4: Forskningsprocess del 2 

 

Därefter analyserade vi resultatet, vilket medförde att vi var klara med hypotesprövningarna. 

Analysen gav en förädling av styrke- och problemgrafer, vilket medförde att vi kunde 

precisera våra svar till våra forskningsfrågor. Därefter fick vi fram ett resultat och kunde på så 

vis få fram vårt kunskapsbidrag. Till grund för detta låg vår problemställning, våra 

forskningsfrågor och vårt syfte. Därefter utvärderade vi vår studie med hjälp av teori om 

utvärderingsmetoder vilket till sist ledde till vår uppsats. Under detta steg arbetade vi 
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deduktivt. Under hela forskningsprocessen har vi arbetat enligt hermeneutik och var 

kvalitativa forskare, samt skrev uppsatsen under hela processen. 
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3 Teori 
Syfte: Att definiera resetjänster i ett internetbaserat system, beskriva vad interaktionsdesign, 

informationsarkitektur och grafisk design är, beskriva vad användarupplevelse är för något 

samt hur interaktionsdesign relaterar till detta. Vi beskriver även hur vi ser på 

interaktionsdesign och redogör för de interaktionsdesignsprinciper vi har valt att använda 

oss utan i vår studie. 

3.1 Vidare definiering  

Det finns ett stort antal olika typer av kategorier av internetsidor på Internet och vilka 

levererar olika typer av tjänster. Då vi har valt att fokusera på en viss typ av kategori och 

tjänst, vill vi här nedan klargöra med vad vi menar med dessa delar var och en för sig och vad 

vi på så vis menar med resetjänster i ett internetbaserat system. 

3.1.1 Tjänst 

En tjänst genomförs genom att betjäna en kund i form av något slag. Det kan vara en rad av 

aktiviteter eller händelser där en kund är med och integrerar med tjänsteföretagets hjälpmedel. 

Dessa hjälpmedel kan vara exempelvis en internetsida, bankomat eller dess medarbetare. Med 

hjälp av dessa hjälpmedel ska användaren få tillgodosett dess behov. Till skillnad från en 

produkt finns inte en tjänst förrän användaren har upplevt det (NE Nationalencyklopedin 

2010).  

3.1.2 Resetjänst 

Resetjänster kan delas in i fem olika grupper: Tjänster, vilka levereras av resebyråer, 

tjänsteresor i vilka flyg, båt och buss används, anslutningsresor, tjänsteresor i vilka taxi och 

bil används, samt hotell och konferensresor (Persson 2008, s. 5). När vi talar om resetjänster 

avser vi de tjänster, vilka arrangeras av resebyråer. En researrangör definieras som ett företag, 

vilka erbjuder och arrangerar grupp- och sällskapsresor där de ansvarar för transport, boende 

och aktiviteter. En researrangörs resor kan säljas med hjälp av en resebyrå, vilka även 

erbjuder rådgivning för dess resor (NE Nationalencyklopedin 2010). Vi definierade tjänster 

som en händelse i vilken användaren blir integrerad med något sorts hjälpmedel för att 

tillgodose ett behov. Utifrån detta menar vi att en resetjänst är en plats där en användare kan 

beställa en resa (händelse) genom att bli integrerad i något sorts hjälpmedel (platsen) för att 

tillgodose dess behov att resa. 

3.1.3 Internetbaserade system 

Internetbaserade system innebär att användaren får hjälp genom användning av något via en 

internetanslutning. Detta betyder att användaren kommer åt systemet vart än denne befinner 

sig så länge som personen har en internetanslutning. Ett internetbaserat system innebär även 

att användaren använder ett system, vilket kräver en webbläsare (Internetplatsen.se 2010). 

Internetbaserade system är en teknisk beskrivning över tillämpningar och tjänster, vilka finns 

på en server och tillämpas genom att ha en internetsida kopplad till det. Ett internetbaserat 

system kan användas inom en organisation, mellan ett antal organisationer eller via Internet 

(Deshpande, Murugesan och Hansen 2001, s. 16). Enligt Zamir (1999) är ett internetbaserat 

system ett innehåll av många olika blandningar, därigenom en blandning av publicering av 

tryckta saker och mjukvaruutveckling, en blandning av marknadsföring och databehandling, 

en blandning av intern kommunikation och externa relationer samt en blandning av konst och 

teknik (Zamir 1999, s. 9-15). Ett internetbaserat system riktar sig även till en bredare massa 
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av användare än vad ett system kopplat till datorn gör (Deshpande, Murugesan, Hansen 2001, 

s. 15). 

3.1.4 Resetjänst i internetbaserat system 

Vi definierade resetjänst under kapitel (3.1.2) som ”en plats där en användare kan beställa en 

resa (händelse) genom att bli integrerad i något sorts hjälpmedel (platsen) för att tillgodose 

dess behov att resa”. Hjälpmedlet vi avser här är ett internetbaserat system. Resetjänster är en 

blandning av publicering av tryckta kataloger och mjukvaruutveckling genom presentation av 

dessa på internetsidan. Det är även en blandning av marknadsföring av olika resor och 

databehandling genom att de kräver viss information från användaren för att denne ska få 

beställa resa av dem. Blandningen mellan konst och teknik framkommer på liknande sätt. 

Resetjänstens internetsida presenterar de olika resorna på ett bra sätt för att få användaren att 

vilja beställa dessa och sidan har även teknik att behandla den data som finns och kommer in 

på sidan. 

3.2 Interaktionsdesign 

Nedan kommer vi beskriva begreppet interaktionsdesign, vad det innebär, historien om 

interaktionsdesign och användbarhet på Internet.  

3.2.1 Allmänt 

I den tekniska världen är form, funktion, sammanhang och beteenden så sammanlänkade att 

när en interaktiv tjänst designas måste designern gå in på vad tjänsten är och vad den gör. Det 

är viktigt att inte designa statiska objekt utan objekt som har en form och är förändlig, samt 

reagerar på input (Cooper 2007, s. xxx-xxxi). På grund av att nya komplexa tjänster ständigt 

utvecklas har behovet av en ny disciplin skapats, det vill säga behovet av att beakta 

interaktionsdesignen i designprocessen (Cooper 2007, s. xxviii). För att en användare ska 

känna sig tillfreds med en tjänst ska den vara designad efter användarens behov, önskan och 

stödja användaren i dess uppgifter (Cooper 2004, s. 87) Interaktionsdesign är en disciplin, 

vilken tar hänsyn till mänskliga beteenden och vad användaren vill uppnå med tjänsten 

(Cooper 2004, s. 23). Interaktionsdesign innehåller teori och teknik från traditionell design, 

samt användbarhet och teknik, men med ”egna” aspekter på det, då interaktionsdesign är att 

design för interaktion och inte för statiska tjänster. Interaktionsdesign är enligt Cooper (2007) 

att upptäcka och organisera saker som de kan vara, inte som de för närvarande är (Cooper 

2007, s. 23).  

3.2.2 Historiken om interaktionsdesign 

I slutet av 1979 och början av 1980 talet försökte forskare, ingenjörer och designers genom 

forskning att få fram hur människor skulle integrera med datorer i framtiden. Under samma 

tidpunkt börjades det på Xerox Parc, SRI och Apple Computer att diskuteras om vad det 

menas med att skapa användbara gränssnitt till alla digitala produkter som utvecklades (Saffer 

2007, s. 9-11). Dock var det i mitten av 1980-talet i och med när Bill Moggridge och Bill 

Verplank utvecklade första laptoppen GRiD Compass som interaktionsdesign först nämndes, 

då de kallade arbetet de utförde för interaktionsdesign. Det blev inget vedetaget uttryck då, 

utan det var först tio år senare som ett antal arbetare började kalla sig 

användargränssnittsdesigners, dock mest programmerare. Det var först tillsammans med den 

stora tillväxten och populariteten av Internet som interaktionsdesign blev ett vedetaget uttryck 

och att allt skulle vara lätt att använda var plötsligt i fokus för alla. Informationsarkitekter, 

interaktionsdesigner och användarerfarenhetsstrategier blev yrken som uppkom. Tjänster 

skapades med fokus på användarcentrerad design och universitet runt om i världen skapade 

utbildningar för att utbilda studenter inom det nya området. Nuförtiden är användbarhet 
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tillsammans med användarens behov känt för att skapa en bättre designad tjänst och 

användaren visar tydligt på att teknik som är designad för att ge en effektiv 

användarupplevelse är teknik som användaren ser som bra teknik (Cooper 2007, s. xxviii – 

xxix). 

3.2.3 Användbarhet på Internet 

Användbarhet innebär lätthet i användning och en användbar internetsida är en sida som är 

”lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att använda, begriplig och tillfredställande att 

använda” (Molich 2000, s. 23). Användbarhet förklaras ofta med ease of learing och ease of 

use, det vill säga att det är lätt att lära och lätt att använda. Lätt att lära avser hur lång tid det 

tar för en användare att bli bekant med ett nytt system gentemot att göra arbetsuppgifterna 

någon annanstans. Om systemet inte tar hänsyn till användaren befintliga vanor kommer det 

ta längre tid för användaren att lära sig systemet. Användbarhet innefattar på så vis att 

tillfredställda användare genom dessa två aspekterna (Badre 2002, s. 5-6). Användbarhet 

innefattar även andra väsentliga aspekter så som att internetsidan är tillförlitlig, säker, effektiv 

och tillgänglig (Molich 2000, s. 23).  

 

Att skapa användbarhet på Internet innefattar att planeringen innehåller förståelse av 

användaren som använder tjänsten genom förståelse av hur denne lever och arbetar. Detta så 

att tjänstens form och beteende stödjer de mänskliga beteendena och för att fullgöra det måste 

interaktionsdesign inkluderas i arbetsgången (Cooper 2007, s. 13). Vid designarbeten måste 

en designer beakta användarens behov, krav, förväntningar, situationsanpassning och tidsanda 

(Löwgren, Stolteman 1998, s. 14). 

 

På samma sätt som ett icke användbart gränssnitt kan ödelägga ett system, trots att det kan ha 

avancerad funktionalitet eller teknik, kan en designad internetsida vilken inte tar hänsyn till 

användbarheten misslyckas, oavsett imponerande grafik eller inte. En användare vilken inte är 

tillfredställd med en internetsida tar sig lätt vidare genom endast ett musklick och därför har 

vikten av användbar design för internet blivit centralt (Badre 2002, s. 6-7).   

 

Trots att samma designprinciper fungerar bra för att skapa användbarhet på både grafiskt 

användargränssnitt (GUI) och i gränssnittsdesign för Internet är det dock vissa delar som 

skiljer GUI och Internet. Det finns vissa unika internetbaserade funktioner som även bör tas 

med i beaktning. Det är sådant som teknik i form av datorutrustning, vilken form av 

webbläsare som används, hur kontrollerad navigationen är, hur mycket växling av sidor som 

sker, hur mycket information som förmedlas och hur lätt sidan kan göras personlig för vad 

varje enskild användare vill se. På så vis kräver användbara internetsidor mer fokus på 

sammanhanget än vad GUI behöver göra. Om internetsidan inte tillfredställer användaren 

genom att de inte finner information eller tjänst de söker, blir kvalitén på användbarheten 

betydelselös, eftersom de då söker sig vidare. Det som skiljer sig mellan GUI och webben 

enligt Badre (2002) är bland annat att: 

 Internet är plattformsoberoende 

 Användare har olika förväntningar på vad de vill finna på Internet 

 Navigationen är användarkontrollerad på Internet 

Och de största problemen enligt honom på internet är bland annat att: 

 Informationen är ostrukturerad 

 Det saknas standarder och konsistens på sidorna 

 Sidlayouten är tam 
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Att designa för internetsidor innebär att det måste tas mer beaktning till sammanhanget än vid 

designandet av GUI. När det gäller sammanhanget måste bland annat beaktning tas till 

elementen som internetsidan tillhör och sidor som sidan är relaterade till, likväl webbläsare 

och plattform. Även hur väl användaren utför uppgiften, vilken erfarenhet de har från 

liknande uppgifter innan, intressen, motivation och förväntningar (Badre 2002, s. 8-11). 

Enligt Molich (2000) finns det ett antal delar som måste beaktas för att skapa användbarhet på 

internetsidor, vilket exempelvis är att alltid veta vem användaren är och att inkludera 

användaren i designprocessen för att veta vad de söker i tjänsten (Molich 2000, s. 31-32).    

 

Problem med att inkludera den interaktiva och användbara delen i tjänster beror enligt Cooper 

(2007) på tre huvudsakliga delar, vilket är ignorering av användaren, konflikter mellan att 

betjäna mänskliga behov och konstruktionsprioriteringar, samt okunskapen av att förstå 

mänskliga behov som ett hjälpmedel för att utveckla ändamålsenliga tjänster (Cooper 2007, s 

4). Interaktionsdesigners måste kunna svara och förstå det bakomliggande problemet, varför 

inte en viss knapp inte fungerar att ha på en viss placering på sidan och var den istället bör 

vara för att kunna svara på problemen med användbarhet (Saffer 2007, s. 24-25).  

3.3 Informationsarkitektur 

Nedan kommer vi beskriva begreppet informationsarkitektur, vad det innebär, hur det 

påverkar användaren och hur det påverkar uppbyggnaden av internetsidor. 

3.3.1 Vad är Informationsarkitektur för något? 

Ordet information i informationsarkitektur menas att särskilja information och dataledning 

ifrån varandra (Morville, Rosenfeld 2007, s. 4). Målet med att använda informationsarkitektur 

är att internetsidan ska vara lätt att använda, ska ge bra information och den ska uppfylla 

syftet vilket användaren sätter upp innan denne kommer till sidan. Detta görs genom att 

strukturera upp informationen på internetsidan (Van Dijck 2003, s. 12). 

 

Informationsarkitektur är informationsomgivningar i en strukturerad design och det är även en 

kombination av rubriker, sökning och navigationssystem på internetsidan. 

Informationsarkitektur handlar även om hur användaren kan hitta olika objekt på internetsidan 

samt hur användbar sidan är. Detta görs genom användning av designs- och 

arkitekturprinciper (Morville, Rosenfeld 2007, s. 4). Det skiljer sig även ifrån grafisk design 

och programmering då informationsarkitektur fokuserar på strukturen och inte 

funktionaliteten, som programmerarna gör, eller utseendet, som grafisk designers gör (Van 

Dijck 2003, s. 12). 

3.3.2 Hur användaren söker information 

När en användare besöker en internetsida är denne där av ett syfte, vilket ska uppfyllas. Syftet 

uppfylls genom att användaren finner den information som denne eftersöker. Hur väl syftet 

uppfylls avgörs även av hur mycket information användaren får från internetsidan, vad för 

sorts information denne får och hur användaren använder sidan för att få fram informationen. 

Vad användaren gör är att denne söker efter ett resultat, en output, och för att få det rätta 

resultatet kan användaren hjälpa till genom att skicka in ett sökord, en input. Användaren 

söker antingen efter den perfekta träffen, områdesträffen, ämnesträffen eller minnesträffen. 

Den perfekta träffen betyder att användaren vet exakt vad denne eftersöker och kan därför 

använda sig utav ett precist sökord, exempelvis ett specifikt hotell i Thailand. Områdesträffen 

innebär att användaren har ett område som denne vill ha sitt svar inom, vilket medför att 

denne söker på ett ord som innefattar ett område, exempelvis hotell i Thailand. Ämnesträffen 

innebär att användaren har ett ämne som denne söker på, vilket kan vara exempelvis Thailand, 
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för att få upp så mycket information som möjligt inom detta ämne. Minnesträffen innebär att 

användaren har sökt på området tidigare och därför har sparad information både på 

internetsidan och hos sig själv (Morville, Rosenfeld 2007 s. 31-34).  

 

När en användare söker på internetsidan har denne ett visst beteende, vilket denne arbetar 

utifrån. Användaren finner informationen genom att bläddra igenom, söka och fråga efter det 

denne eftersöker. ”Berry-picking” modellen visar på hur en användare eftersöker information 

på en internetsida. Enligt honom har användaren ett informationsbehov, vilket blir uppfyllt 

genom att användaren skapar en förfrågning för att sedan förflytta sig iterativt på en komplex 

sökväg för att finna bitar av den information denne eftersöker. Under eftersökningsprocessen 

lär sig användaren mer inom dess sökområde och kommer därför att förfina och förnya 

förfrågningen till dess att svaret har blivit fullbordat (Morville, Rosenfeld 2007, s. 36). 

 

 
Figur 5: ”Berry-picking” modellen (Morville, Rosenfeld 2007 s. 36) 

3.3.3 Organisering och presentation av internetsidan 

En användare får erfarenhet varje gång denne besöker en internetsida. Erfarenheten är en 

summering av vad användaren upplever i form av känslor och tankar varje gång denne går in 

på en internetsida. Erfarenheten ska vara positiv, fylld med en känsla av bra gärningar och 

tillfredsställelse. Om användaren får en dålig erfarenhet av en sida kommer det leda till att 

denne inte kommer besöka internetsida igen. Erfarenheten skapas genom olika delar på 

internetsidan, vilka är grafiska designen, text, innehåll, funktionalitet och prestandan. Alla 

dessa element kan fungera, dock kan användaren ändå få en negativ erfarenhet och upplevelse 

av internetsidan om de inte finner det de eftersöker (Van Dijck 2003, s. 14). 

 

Informationen på en internetsida kan organiseras på tre olika sätt, alfabetiskt, kronologisk och 

geografiskt. Genom att organisera en internetsida utifrån det alfabetiska sättet kommer denna 

att visa information i alfabetisk ordning. En internetsida, vilken är organiserad utifrån 

kronologisk ordning presenterar dess information utifrån vilket datum informationen är släppt 

eller vilket datum exempelvis olika event kommer att inträffa. Om en internetsida är 
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organiserad på ett geografiskt sätt presenteras dess information utifrån vilket område som är 

valt (Morville, Rosenfeld 2007 s. 59-60). 

 

Presentationen av information på en internetsida påverkas av hur den bakomliggande 

databasen är uppbyggd. Om databasen är uppbyggd enligt rationell databasstruktur sparas 

informationen i ett set av relationer eller tabeller. Olika tabeller kan kopplas ihop genom 

nycklar och därav kan information hämtas från flera olika tabeller (Moreville, Rosenfeld 

2007, s. 73-75). För att koppla ihop information från en databas till en internetsidas layout 

används metadata (Moreville, Rosenfeld 2007, s. 194). Metadata kan förklaras som data om 

annan data som är information eller dokumentation, vilket presenteras som exempelvis 

flygplats, datum, hotell. Metadata ska användas för att beskriva syftet med objektets 

navigering (Moreville, Rosenfeld 2007, s. 194). 

 

Det är viktigt som designer att ta hänsyn till miljön som tjänsten kommer finnas i, så som 

vilken webbläsare som användaren använder (Moreville, Rosenfeld 2007, s. 117-118). En 

webbläsare är ett program som presenterar informationen och bilder som visa på internet 

(Funkaportalen, u.å). Webbläsare emellan kan skilja sig mycket åt, då de har många inbyggda 

navigationsfunktioner, så som framåt-, bakåtknapp, favoriter, bokmärken som kan hjälpa 

användaren att navigera på sidan. Dessa funktioner är oberoende de funktioner som återfinns 

på själva internetsidan och därför bör designers tänka på hur dessa funktioner påverkar 

användningen (Moreville, Rosenfeld 2007, s. 117-118). Det kan även ske vissa 

kompatibilitetsproblem gällande webbkodning och webbläsare, vilket gör att en designer 

måste undersöka att tjänsten alltid fungerar på alla webbläsare för att undgå dessa problem 

(Pearrow 2000, s.18-19).  

3.4 Grafisk design  

Grafiker har en bra förståelse för hur de grafiska principerna fungerar på Internet, dock saknar 

de oftast förståelsen för de centrala koncepten gällande interaktion och beteende. Det är 

viktigt att gränssnittsdesigners har förståelsen för hur gränssnittet ska stämma överens med 

användarens behov och med tjänstens beteende. En designer ska även tänka på funktioner så 

som layouten och visuella hierarkin (Cooper 2007, s. 289). 

 

Den grafiska designen handlar om hur element tas om hand och arrangeras för att förmedla 

beteende och information (Molich 2000, s. 125). Dessa element har alla ett antal egenskaper 

vilka är sådant som kontraster och färger, vilka tillsammans skapar mening i gränssnittet. Det 

är skillnaderna och likheter i egenskaperna som gör att användaren tolkar gränssnittet. Om två 

objekt har samma egenskaper ser användaren det som att de är relaterade till varandra i någon 

mening eller att de har likheter med varandra. Om de inte har liknande egenskaper ser 

användaren det som att de inte är relaterade till varandra. Enligt Cooper (2007) är det de 

objekt som har de största kontrasterna till varandra som användaren reagerar på.  När 

gränssnittet skapas är det viktigt att designern funderar ut vilka egenskaper de vill att varje 

enskilt element ska ha, så att de skapar användbart gränssnitt (Cooper 2007, s. 290-291). 

 

Element som bör tas i beaktning är kontraster, storlekar, värde, skuggor, placering, text och 

positioner. Så som att kontraster visar vad ett objekt är, vart gränsen på objektet går. Hur stor 

texten på sidan bör vara och för att den ska passa ihop med övrig design. Hur färgkontrasterna 

på sidan är och vad som kan förmedlas med färger, så som att färgen röd i många länder 

symboliserar ordet ”rea” eller förknippas med fara (Cooper 2007, s. 293). 
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3.5 Användarupplevelse   

Användarupplevelse förklaras oftast som ett samlingsnamn för flertal olika designprinciper 

vid skapandet av tjänster (Cooper 2007, s. xxx). Användarupplevelse inkluderar alla aspekter 

för att skapa harmoni mellan användare och tjänst. Inom samlingsnamnet ingår discipliner 

som interaktionsdesign, informationsarkitektur, användbarhet och design (Saffer 2007, s. 17). 

Att designa för användarupplevelse inkluderar inte bara hur lätt en användare utför en uppgift, 

utan innefattar även vad för tidigare erfarenheter en användare har av liknande uppgifter, samt 

teknik, användarens behov och förväntningar. Att optimera användarupplevelsen är något som 

webbdesigners bör ha som huvudfokus (Badre 2002, s. 11). Vi har valt att fokusera på delarna 

interaktionsdesign, informationsarkitektur, grafisk design och användbarhet inom 

användarupplevelse.   

3.6 Varför kalla det interaktionsdesign?  

Interaktionsdesign enligt Saffer (2007) utgår från industriell design, mänskliga element och 

människa-datorinteraktion. Det är svårt att definiera på grund av påverkningsfaktorer som är 

osynlig, vilka sker bakom kulisserna. Internetsidor som kan se liknande ut, kan kännas olika 

vilket beror på att interaktionsdesign består av att möta användarens behov, vilka är svåra att 

tolka och förstå.  Det kan därför vara svårt för blotta ögat att inse skillnaderna. 

Interaktionsdesign är att underlätta interaktionen mellan människa och produkt eller tjänst.  

Det är dock viktigt att även relatera interaktionsdesignen till tid och innehåll, då interaktionen 

måste kännas relevant och aktuell (Saffer 2007, s. 4).  

 

Bill Moggridge (2006) menar att interaktionsdesign definieras som ”designen på de subjektiva 

och kvalitativa aspekterna på sådant som både är digitalt och interaktivt, det skapar design 

vilken är användbar, önskvärd och lättförståelig”.  Interaktionsdesigners arbetar på så vis med 

bits, pixlar, inputs, användarens syn på designen och en organisations syn på designen. Detta 

har även utgångspunkt i andra områden, så som grafisk design, industriell design och 

arkitektur och genom dessa ska det skapas värde för användaren. Moggridge (2006) menar 

även att det finns en bredare syn på interaktionsdesign, vilken innebär all interaktion med 

digital teknologin, vilket kan vara allt från datorer, chip i produkter och miljöer, tjänster och 

Internet. Detta betyder arbete med alla som kan bidra med någon kunskap för själva syftet, 

vilket på så vis kan inkludera allt från människa-datorinteraktion, datorvetenskap, 

mjukvaruutveckling, kognitiv psykologi och designers (Moggridge 2006, s. 659-660).  

 

Enligt Cooper (2007) inriktar sig informationsarkitektur på problemlösning gällande 

navigation och möjligheten att hitta kontentan mestadels genom sammanhanget på en 

internetsida. Men genom webb 2.0 och möjligheten till avancerade internetapplikationer har 

webbdesigners öppnat sina ögon något för att se bakom ålderdomliga webbläsares interaktiva 

formspråk. Detta har på så vis fört interaktionsdesign och informationsarkitektur närmare 

varandra (Cooper 2007, s. xxx-xxxi). Användarupplevelse är enligt Cooper (2007) något som 

många förklarar som ett samlingsnamn för flertal olika designprinciper och 

användbarhetsprinciper ingår för skapandet av produkter och tjänster, men förklarar inte 

huvuddelen i interaktionsdesign, det vill säga hur designandet av komplexa interaktiva 

systems beteenden ska gå till. Han menar att det är viktigt att både ta hänsyn till 

användarupplevelse på fysisk nivå och hur det skapas tillsammans med interaktiva produkter 

eller tjänster.  En grafisk designer försöker exempelvis skapa användarupplevelse genom hur 

de arrangerar foton eller illustrationer. En inredningsdesigner skapar upplevelsen genom 

ljussättning, material med mera och genom att föra vidare detta synsätt även på digitala 

tjänster skapas användarupplevelse genom att designa de element vilka skapar interaktionen 

med tjänsten. För att komplettera användarupplevelsen ska delarna form, innehåll och 
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beteende på så vis inkluderas i gränssnittsdesignen. Cooper (2007) menar att han på så vis 

antar Moggridges synsätt på interaktionsdesign.  

 

Cooper menar på så vis att interaktionsdesign har fokus på design av beteendet och hur 

beteenden har samband med form och innehåll. Informationsarkitektur i sin tur har fokus på 

strukturen av innehållet men likväl sambandet med hur beteende interagerar med innehållet 

och hur innehållet presenteras till användaren. Industriell design och grafisk design tar hänsyn 

till formen av tjänsten och så att den stödjer användningen och detta kräver uppmärksamhet 

till beteende och innehåll. Vilket på så vis visar att alla dessa tre delar skapar helheten och 

inkluderas på så vis i användarupplevelse för användaren (Cooper 2007, s. xxx-xxxi). 

 
Figur 6: Interaktionsdesign enligt Cooper (2007) 

 

Interaktionsdesign är enligt Interaction Design Association (IxDA) det som definierar struktur 

och beteende i interaktiva system. Interaktionsdesigners försöker skapa relationer mellan  

människa och produkter eller tjänster, vilka ger mening för användaren (IxDA 2010). 

 

Buxton (2009) menar att olika faktorer vilka är viktiga att beakta gällande interaktionsdesign 

är att förstå vad det är som gör att användaren kommer att använda tjänsten. Det är även 

viktigt att förstå hur användaren interagerar med exempelvis användargränssnittet. Buxton 

(2009) visar här att vikten i interaktionsdesign är att förstå sig på användaren och dess 

beteende, vilket både Moggridge (2006) och Cooper (2007) även tynger (Buxton 2009). 
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Saffer (2007) ser på interaktionsdesign lite mer komplext än Moggridge (2006) och Cooper 

(2007), då han ser det som en del i många andra delar, så som informationsarkitektur, 

industriell design, människa-datorinteraktion, kommunikationsdesign och främst som en del i 

designandet utifrån användarupplevelse. Informationsarkitektur ser han som hur strukturen av 

innehållet konstrueras på bästa sätt så att användaren finner den information som denne söker. 

Kommunikationsdesign ser han som hur innehållet kommuniceras genom färg, typsnitt och 

layout. Människa-datorinteraktion är tätt sammankopplat med interaktionsdesign, dock är 

människa-datorinteraktion mer av en metod, vilken fokuserar på interaktionen mellan 

människa och dator och interaktionsdesign mellan människa och människa (Saffer 2007, s. 

17-18).  

 
Figur 7: Interaktionsdesign enligt Saffer (2007) 

 

Saffer (2007) menar att hur synen på interaktionsdesign än är, så är de grundläggande 

elementen alltid detsamma, vilka enligt honom är rörelse, utrymme, tid, utseende, struktur och 

ljud. Rörelse är viktigt genom hur tjänster svarar på människors beteende. Människor som 

använder tjänster genererar ett beteende och beteendet kan ses som en rörelse och utan rörelse 

sker ingen interaktion. Om användaren klickar på en knapp ska en reaktion på detta ske, det 

vill säga en rörelse (Saffer 2007, s. 44-45). Utrymmet sker genom en kombination av fysisk 

och digitalt utrymme, för att då användare gör en interaktion sker det genom både fysiskt och 

digital reaktion, så som exempelvis när de sätter på en stereo så sker det fysiskt, för att sedan 

ske digitalt när det återspeglas på skärmen att den är på (Saffer 2007, s. 45). Tid sker på det 

sättet att all interaktion sker genom tid, så som hur lång tid det tar att trycka på en knapp och 

hur lång tid det tar att utföra en uppgift. Tid är en viktig aspekt eftersom användare kan känna 

sig frustrerade om det tar för lång tid. Rytmen av tiden i interaktionen är viktig, genom 

exempelvis se hur lång tid en folder ta att öppna, hur lång tid en meny öppnas och Saffer 

(2007) menar att interaktionsdesign kontrollerar denna rytm (Saffer 2007, s. 47-48). 

 

Moggridge (2006) menar även han att tid är en viktig aspekt inom interaktionsdesign. Detta 

eftersom det är viktigt att en användare kan finna den information denne eftersöker snabbt när 

då användaren kommer in på internetsidan. Om användaren ska söka efter information på 

sidan är det viktigt att denne finner sökfunktion snabbt, vilket användaren kan använda som 

hjälpmedel för att finna informationen. Därefter är det även viktigt att resultaten kommer upp 
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snabbt och att användaren även finner det tillfredställande. Allt detta handlar om att spara tid 

för användaren (Moggridge 2006, s. 509). 

 

Malouf (2007) säger att han inte medhåller Saffer (2007) fullt ut med att rörelse, utrymme, 

tid, utseende, struktur och ljud är elementen vilka är kontentan av interaktionsdesign, utan han 

ser dem mer som elementen som bär interaktionsdesignen och menar att det viktigaste 

elementet i interaktionsdesign som Saffer (2007) pratar om är tid, vilket i så fall skulle kunna 

ses som kontentan av det. Tid enligt Malouf (2007) är det som urskiljer interaktionsdesign 

från andra områden inom användarupplevelse och är höljet av upplevelsen inom 

interaktionsdesign. Han menar även att takten är en viktig del inom interaktionsdesign, så som 

hur mycket en användare kan göra inom given takt och med det menas hur lång tid det tar 

innan de kan gå vidare till nästkommande moment. Han medhåller Saffer (2007) genom att 

säga att rörelse, utrymme, tid, utseende, struktur och ljud är de element som skapar formen 

och används för att skapa redskapen för tid. Det är att försöka dela upp dem som skapar en 

uppdelning på delar som informationsarkitektur, industriell design, människa-

datorinteraktion, kommunikationsdesign och främst design av användarupplevelse, men det är 

interaktionsdesignen som slutligen skapar helheten med att beakta interaktionen mellan 

människa-dator (Malouf 2007). 

 

Garret (2000) menar att designandet måste genomgå en process i ett flertal nivåer för att skapa 

ett gränssnitt med positiv användarupplevelse. Dessa nivåer är både uppgiftsorienterat och 

informationsorienterat för att skapa konkret och komplett internetsida. Utgångspunkten är 

alltid enligt Garret (2000) målen med internetsidan, som att möta användarens behov, samt övriga 

intressenter. Utifrån det så skapas innehåll 

och funktioner för att möta användarens 

krav. Informationsarkitektur och 

interaktionsdesign är de delar som inkludera 

innehåll och funktion. 

Informationsarkitekturen är den delen som 

strukturerar information för att underlätta 

tillgången till innehållet på sidan och 

interaktionsdesignen enligt honom är den del 

som skapar interaktionen av funktionerna.  

Han menar även att navigations- och 

gränssnittsdesign är viktiga aspekter, då 

navigationen tar hänsyn till tidsaspekten 

genom informationsarkitekturen och 

gränssnittsdesignen tar hänsyn till 

interaktionen med funktion och grafiska 

designen. Alla dessa nivåer ska vara 

inkluderade enligt Garret (2000) för att skapa 

visuell design, vilken tar hänsyn till 

interaktion, grafikiska element, text och 

navigation (Garret 2000).  

Figur 8: Interaktionsdesign enligt Garret (2000) 
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Alla ovanstående personer delar in interaktionsdesign, informationsarkitektur och design på 

liknande sätt och alla menar att dessa tre delar är viktiga element som ska samspela på ett eller 

annat sätt för att skapa användarupplevelse. Saffer (2007) ser det som mer komplext än övriga 

och menar på att många andra delar även är viktiga element. Då Moggridge (2006) och 

Cooper (2007) betraktar interaktionsdesign på samma sätt och deras synsätt är inkluderade i 

övriga, har vi valt att ha samma syn på interaktionsdesign som dem. För skapa 

användarupplevelse ska form, innehåll och 

beteende samspela, dock har vi valt att endast 

fokusera på grafisk design, 

informationsarkitektur och 

interaktionsdesign, eftersom vi studerar 

internetsidor och det är de aspekter vilka har 

stor betydelse på Internet. Som Malouf 

(2007) och Saffer (2007) nämner är även tid 

det som urskiljer interaktionsdesign från 

andra områden inom användarupplevelse och 

därför ser vi även det som en viktig aspekt 

inom interaktionsdesign. 

Figur 9: Vår syn på interaktionsdesign 

3.7 Interaktionsdesignsprinciper 
Interaktionsdesignsprinciper är generella applicerbara riktlinjer för hur beteende, form och 

innehåll beaktas och inkluderar på så vis delarna inom interaktionsdesign, 

informationsarkitektur och grafisk design, vilka vi ämnar undersöka. Riktlinjerna främjar 

designandet för behovet av tjänsten, vilken stödjer användarens behov och mål, samt skapar 

användbarhet och således positiv användarupplevelse. Kärnvärdet av principerna är att 

tekniken ska serva användarens intelligens och fiktion (Cooper 2007, s. 150).  Principerna är 

alltid sammanhangsspecifika, det vill säga att de är definierade inför vissa typer av situationer. 

Därför kan en generell stilguide för interaktionsdesignsmallar aldrig skapas, eftersom de är 

sammanhangsspecifika lösningar (Cooper 2007, s. 157). Dessa principer har vi delat in i tre 

olika kategorier kallade strukturerings-, navigations- och kontrollsprinciper. 

3.7.1 Struktureringsprinciper 

Att strukturera en internetsida innebär att designen ska relatera relaterande information till 

varandra (Moreville, Rosenfeld 2007, s. 5). Strukturering står för det som löser problemen 

som är relaterade till organiserandet av information och funktioner på internetsidor (Cooper 

2007, s. 158). De delar vi anser ingå i struktureringsprinciper är bland annat placering av 

information, tydlighet och konsekvens, vilka är de element vi valt att studera djupare inom 

strukturering.   
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Placering av information 

När en användare besöker en internetsida förväntar de sig att se en överskrift, ett sidnamn och 

information om vad sidan innehåller (Badre 2002, s. 

155), då de scannar av sidan vid inträde (Krug 2006, s. 

21). Innehållet ska kunna läsas från vänster till höger. 

När en användare kommer in på sidan tittar denne från 

vänstra översta hörn ner till högra nedersta hörn, detta 

pågrund av den logiska banan, vilket gör att ögat först 

fastnar i vänstra hörnet när en användare besöker en 

internetsida. Detta betyder således att den information, 

vilken är viktigast på sidan, ska placeras längst upp till 

vänster (Badre 2002, s. 155).  

 

Figur 10: Ett exempel på bra logisk bana (Cooper 2007, s. 300). 

 

Tydlighet 

En internetsida blir tydlig då rubriker, så kallade sidnamn, är placerade på rätt ställen, vilket 

återfinns i den visuella hierarkin.  Den visuella hierarkin uppenbarar sig genom att antingen 

ha en större storlek än resterade text på sidan, vara fetmarkerad, ha en annan färg eller vara 

placerad längst upp på sidan (Krug 2006, s. 72). Varje ny sida på internetsidan ska ha ett 

sidnamn, vilket betyder att namnet inte endast ska finnas med under navigationen. Namnet på 

knapp en länk måste även matcha vad syftet med dem är, så som att en sökknapp ska heta 

”sök” (Krug 2006, s. 72). Att använda färger för att förtydliga något är effektivt, då ögat dras 

mot starka färger och det reducerar söktid, dock ska färger användas med måtta eftersom för 

många olika färger på en sida ger ett rörigt intryck (Badre 2002, s. 156) samt sakta ner 

interaktionen (Cooper 2007, s. 311). Sidan görs även tydlig genom att användaren ska kunna 

få svar på tre frågor, vart är jag? vad finns här? och vart kan jag ta mig härifrån sett?  

(Moreville, Rosenfeld 2007, s. 48). 

 

Konsekvent 

Att det är konsekvent innebär att hela internetsidan har en liknande layout (Cooper 2007, s. 

317), vilket görs genom att placering av information, samt att interaktionen ska vara 

följdriktig (Badre 2002, s. 148). Genom att använda en standard på hela internetsidan skapas 

en helhet, vilken medför att användaren lättare lär sig hur de ska använda sidan, då allt 

reagerar på liknande sätt (Cooper 2007, s. 317). De lär sig internetsidan lättare eftersom de 

använder kunskap som de redan har, då de har utfört ett liknande moment tidigare (Badre 

2002, s. 148). Användaren måste även känna att dess handlingar på sidan skapar samma 

effekter, vilket då skapar en trygghet hos användaren (Blair-Early, Zender 2008, s. 100).  

3.7.2 Navigationsprinciper 

Navigation har två huvudsyften vilka är att hjälpa användaren att finna vad de söker och att 

visa vart användaren är (Krug 2006, s. 59). Navigationen ska alltid vara beständig genom att 

navigeringshjälpen är konsekvent, logisk och relevant (Englund, Guldbrand 2004, s. 47) och 

fördelarna med navigation är att det gör det mer lätthittat, skapar en överblick och fungerar 

som vägvisare (Cooper 2007, s. 237). De delar vi anser ingå i navigationsprinciper är bland 

annat fliksystem, hierarkier, navigering vertikal/horisontell, landmärke, brödsmulor och 

progressindikator, vilka är de element vi valt att studera djupare inom navigation. 

 

Fliksystem  
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Fliksystem är att dela in information i olika sektioner och vilken öppnas genom att 

användaren klickar på en flik. Krug (2006) ser dem som bra navigationshjälp eftersom de är 

självförklarande och han menar att ingen oavsett datorvana misstolkar dem, de är svåra att 

missa då de är säregna och de är svårt att missta dem för annat än navigering (Krug 2006, 

s.79-81). Enligt Krug ges bäst effekt av flikarna om det via grafisk illusion gör den aktiva 

fliken att kännas som att den är främst. Detta görs bäst genom att den aktiva fliken har en 

annan färg eller kontrast än de andra och att den genom vara kopplad till platsen nedanför på 

sidan skapar illusion om att de lägger sig främst när användaren klickar på fliken (Krug 2006, 

s.82).  Fliksystem ska användas vid 3-10 olika kategorier och titlarna i flikarna ska vara korta 

och förklarande (Yahoo pattern library 2009). 

 

Hierarkier  

Hierarkier används genom att användaren lätt kan få en överblick av vad internetsidan 

erbjuder genom att se vad som hänger samman på den och vad som skiljer sig från varandra. 

Det ska också svara på innehåll och funktion, så som ”vad finner jag här” och ”vad kan göras 

på sidan”.  Hierarkierna har tre karaktärsdrag, där det första karaktärsdraget är att det som är 

viktigast på sidan har antingen störst textstorlek, är fetmarkerad eller har en annan färg. Det 

andra karaktärsdraget innebär att sådant som relaterar till varandra logiskt sett även ska 

relatera till varandra visuellt sett. Detta kan göras genom att gruppera ihop dem med hjälp av 

en rubrik, ha samma visuella stil på dem eller sätta dem inom samma area. Det tredje 

karaktärsdraget innebär att nästlad information ska visas visuellt så att användaren kan se vad 

som är del av vad (Krug 2006, s. 31-32). 

 

Navigering vertikal/horisontell  

Vid skapande av informationsarkitektur på en internetsida utgår designen ifrån två olika 

informationsaxlar. En vertikal och en horisontell axel. Den vertikala axeln, innebär den 

hierarkiska relationen, vilken finns mellan alla objekt på internetsidan. Detta visar sig genom 

att ha en toppstyrd (Top-down) och bottenstyrd (Bottom-up) klassificering på informationen. 

Internetsidan kan genom detta föreslå alternativ för användaren när denne väljer att trycka på 

en kategori. Detta kan vara att internetsidan föreslår hotell för användaren om denne endast 

har valt att boka flyg. Den vertikala axeln, innebär semantisk och kognitiva relationer. Detta 

betyder att en användare kan se alla taggar som tillhör en kategori, vilket kan till exempel vara 

alla hotell, då hotell är kategorin (Carcillo, Rosati 2007, s. 1-2). 

 

Landmärke 
Genom att skapa landmärken på Internet undviks användaren att känna sig helt vilsen på 

internetsidan, detta uttrycks på Internet genom navigation med hjälp av menyer eller 

förteckningar (Krug 2006, s. 74-75). Landmärken ska vara säregna genom att vara fristående 

från övrigt (Badre 2002, s. 141). Landmärken visar vart användaren kan gå i relation till 

innehållet på sidan (Blair-Early, Zender 2008, s. 17). Enligt Krug (2006) kan landmärkningen 

utmärkas genom färgskillnad, pekare som pekar på märkningen, fet text eller färgad knapp. På 

något sätt ska landmärkningen stå ut från övrigt för att markera att ”du är här”. Om det inte 

utmärker sig så tappar den värdet som märkare (Krug 2006, s. 74-75). Om de är för lika 

övriga, kan användaren i så fall välja fel landmärke (Badre 2002, s. 142). 

 

Brödsmulor 
Brödsmulor indikerar vart på sidan användaren är gentemot startsidan. Den visar stegen i 

navigationen, exempelvis startsida > konst > visuell konst > fotografier, vilket då visar att 

användaren är på sidan om fotografier (Krug 2006, s. 76). Brödsmulorna ska ge svar på vart 

användaren är, vart den har varit och vart denne kan gå (Englund, Guldbrand 2004, s. 43). 
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Varje brödsmula ska passa ihop med den relaterade sidans sidtitel och ska ske genom 

horisontell visning med startsidan först och nedräkning mot rådande sida (Yahoo pattern 

library 2009).  Krug (2006) menar att navigation enbart bestående av brödsmulor inte är att 

rekommendera, eftersom de inte är tillräckligt tydliga. De visar en översiktlig vy men bör 

användas ihop med annan navigation som kan ge en djupare förståelse. De fungerar bäst om 

de är placerade längst upp på sidan och att fetmarkera sista navigationen för att förtydliga för 

användaren att ”du är här” (Krug 2006, s. 76).   

 

Progressindikator 
En progressindikator hjälper användaren i navigationen genom att visa hur långt förloppet är 

och vart i förloppet användaren är. Den bör användas vid en progress som sker i ett flertal 

steg, vilken användaren bör slutföra för att göra klart processen, dock ska den inte användas 

vid rutinutföranden. Progressindikatorn ska starta så fort användaren startar processen och 

sista steget ska markeras genom exempelvis benämnas som ”godkänn order” eller ”slutför 

registrering” och namngivningen ska vara kort (Yahoo pattern library 2009).  Den ska visa att 

den är upptagen på något vis när den tänker, så att användaren vet att allt är som det ska, 

annars kan användaren tro att något är fel. Det ska på så vis inte gå att missa att en process 

sker och det ska även markera hur många steg användaren gått och hur många som är kvar 

eller om det exempelvis gäller antal filer, ska en nedräkning av antal kvar visas (Cooper 2007, 

s. 518-519).    

3.7.3 Kontrollsprinciper 

Kontroller är objekt på skärmen vilka användaren integrerar med tjänsten och är byggda för 

att skapa ett användargränssnitt (Cooper 2007, s. 439). De delar vi anser ingå i 

kontrollsprinciper är bland annat knappar, ändra, kombobox och länkar, vilka är de element vi 

valt att studera djupare inom kontroller.  

 

Knappar 

Knappar är den sak som en designer mest har inkluderat i designprocessen. På grund av dess 

3D effekt, vilken gör att det kan se ut som användaren trycker på knappen, kan en dynamisk 

förtydligare skapas. Det är därför viktigt att knappen ser ”tryckbar” ut och inte konstrueras 

som platt. Om den konstrueras som platt kan användaren ställa sig frågande till om de 

verkligen tryckte på knappen eller inte, vilket skapar förvirring. En användare förväntar sig 

enligt Cooper (2007) att se knappen tryckas och genom att ha knappar enligt Microsoft 

Windows standard ser de tryckbara ut (Cooper 2007, s. 441). Som användare ska ingen tvekan 

ske om knappen är klickbar eller inte (Kruger 2006, s. 15). Enligt Badre (2002) är det viktigt 

med knappens funktion inom specifik internetsida, så att den har mening, eftersom knappar i 

webbläsaren även finns och tydligheten i skillnad mellan dem ska finnas för inte skapa 

förvirring för användaren av syftet med dem (Badre 2002, s. 139-140).   

 

Ändra 

En ändrafunktionen kan ha många olika innebörder vilket beror på användarens syfte med 

den, det kan vara att återställa ett misstag som gjorts, att få tillgång till borttagen data eller att 

gå bakåt i en procedur steg för steg. När användaren väljer att ändra eller ångra ska det 

senaste steget som gjorts ångras. En ändrafunktion sker oftast genom en symbol eller redskap. 

De vanligaste typerna av ändra, är ändra i ett eller ett flertal steg. Att ändra i ett steg kallas 

singeländra och tillåter användaren att gå ett steg bakåt i proceduren. För att användaren ska 

kunna ångra flera steg används multiändra, vilket är en funktion som tillåter att användaren 

kan ändra i flera steg. Hur många steg som kan göras styrs av djupet i ändrafunktionen. 

Ändrafunktionen som sker i flertal stag ska beskriva vilket av stegen som ska ändras textuellt 
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innan användaren trycker på ”ändra” och i listan ska alla steg som är möjliga att göra stå med, 

detta genom att användaren ska kunna välja en procedur högre upp i listan och då sker 

ändring av alla procedurer fram tills den. En ändrafunktion kan vara en ändraknapp. En 

ändraknapp innebär att användaren kan ändra ett eller fler steg som denne har gjort på 

internetsidan genom knapptryckning. Knappen ska främja användarens nyfikenhet till att vilja 

undersöka internetsidan genom att de kan ändra/ångra de steg som har gjorts utan att det 

påverkar användaren negativt. Ändras funktion är inte att främja målet för användaren, utan 

skapar trovärdighet för sidan genom att fungera som funktion för att kunna ändra/ångra så att 

användaren kan uppnå målet med sidan (Cooper 2007, s. 335-342). 

 

Kombobox 
En kombobox hjälper användaren att se valt alternativ, samt andra alternativ, vilka finns att 

tillgå. Med en kombobox kan användaren ändra dess valda alternativ genom att trycka på den, 

vilket medför att en lista med val uppenbaras och de andra alternativen kommer upp. 

Användaren kan därefter välja ett nytt alternativ genom att trycka på något av de tillgängliga 

alternativen och ändringen är gjord. Kombobox medför att användaren får mycket 

information genom liten ansträngning (Cooper 2007, s. 499). 

 

Länkar 

Länkar hjälper användaren att navigera på sidan och beroende på hur väl den är placerad i 

relation till andra länkar och dess placering på sidan avgör dess effektivitet. En länk ska 

tydligt visa en unik anledning till varför den är en länk och vart användaren hamnar när de 

trycker på länken. Länkens namn ska vara samma som namnet på sidan som det länkas till 

(Badre 2002, s.138). Länkar ska användas när det finns för mycket information om någonting 

för att få plats på en enda sida (Yahoo pattern library 2009). Det ska aldrig finnas en tvekan 

om vad som är klickbart och inte på en sida (Krug 2006, s. 101) .  
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4 Resetjänster i ett internetbaserat system 
Syfte: Att beskriva de testfall vi har använt oss utav under observationerna samt varför de är 

representativa för vår studie. Vi beskriver även vilka principer som används vart på 

internetsidorna under scenarierna. 

4.1 Testfallen  

För att svara på våra forskningsfrågor har vi valt tre olika internetsidor vilka vi testat 

användarupplevelsen med fokus på användbarheten på, via scenarier utfört av fyra användare. 

Sidorna som ingår i vår undersökning är Resfeber.se, Travellink och BIG Travel, då de svarar 

för valda interaktionsdesignprinciper och är representativa för vad resetjänster i ett 

internetbaserat system är.  

4.1.1 Resfeber.se 

 
Figur 11: Resfeber.se:s startsida 

 

Resfeber.se är en resetjänst vilken ser sig som ”din kompletta resebyrå på Internet”. Deras 

utbud består bland annat av flygbiljetter, paketresor, hotell, evenemangs och hyrbilar. På 

sidan återfinns även kartor och väderrapportering på deras destinationer runt om i världen, 

samt valutainformation och tidszonsinformation. De vill göra det enkelt för användaren att 

boka resa via deras internetsida samt locka dem att stanna genom tävlingar, 

diskussionsgrupper och erbjudanden (Resfeber.se, 2009).  
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4.1.2 Travellink 

 
Figur 12: Travellinks startsida 

 

Travellink är en resetjänst vilken erbjuder bland annat flygbiljetter, paketresor, hotell, 

evenemangs och hyrbilar. Genom att ha ett utbud på nästan 500 flygbolag och tiotusentals 

hotell runt om i världen vill de få användaren att finna ”det alternativ som passar just dig och 

ditt resesällskap bäst” (Travellink, uå).  

4.1.3 BIG Travel 

 
Figur 13: BIG Travels startsida 
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BIG Travel är en resetjänst vilken vill se sig som ”det självklara valet” för användaren vid 

bokning av resa. Deras utbud består av bland annat flygbiljetter, paketresor, hotell, 

evenemang och hyrbilar. De vill ge användaren bästa möjliga pris och service genom att 

samla all information på ett och samma ställe och ge den bästa lösningen. Deras grundidé är 

att vara först med det senaste och på så vis vara användarens förstahandsval vid bokning (BIG 

Travel, uå).   

4.2 Representativiteten med resetjänsterna och 
interaktionsdesignprinciperna 

Dessa tre resetjänster anser vi är representativa som undersökningssidor, då de är sidor med 

liknande val och målgrupp. Det finns väldigt många olika val att göra på sidorna vilket gör att 

användbarheten är svår att tillgodose fullt ut och att skapa positiv användarupplevelse. De 

interaktionsdesignprinciper vi har valt att undersöka återfinns på sidorna, vilket även är en 

anledning till att vi valde dessa tre. Vi har valt att ta med tre liknande sidor i vår undersökning 

eftersom vi anser att det ger mer djup och trovärdighet i undersökningen genom att undersöka 

liknade sidor där interaktionsdesignprinciperna representeras på liknande sätt.  

4.2.1 Scenario 1  

Under bokningsprocessen studerade vi mer eller mindre alla interaktionsdesignprinciper. Vi 

studerade hur användarna använde sig av fliksystemet vid bokningen, hur knapparna, 

komboboxar, progressindikatorer, brödsmulor och landmärken användes och om de hjälpte 

till under bokningsprocessen. Vi studerade om länkar användes och vi studerade även 

fliksystemet när flyg, bil och aktivitet bokades. Vi studerade allt under strukturprinciperna, så 

som hur tydlig information är, hur sidan är uppbyggd hierarkiskt och hur användarna verkade 

förstå sig på informationen och hur de hittade på sidan. Där var även tydlighet och konsistens 

viktiga, för att se hur dessa principer påverkade användaren i bokningsprocessen. Vi anser att 

scenario 1 täckte in de interaktionsdesignprinciper vi valt att studera och gav grund för analys 

för att kunna svara på forskningsfrågorna.  

4.2.2 Scenario 2 

Under detta scenario studerade vi samma interaktionsdesignprinciper som under scenario 1, 

dock med mer fokus på hur användaren använde sig av principerna för att ångra sin bokning. 

Där studerade vi på så vis ändraknappen mer ingående och hur kontroll- och 

navigationsprinciperna användes av användaren där. 
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5 Analys 
Syfte: I detta kapitel ämnar vi att analysera de interaktionsdesignsprinciper, vilka framkom 

under litteraturstudien, som används på resesajter i ett internetbaserat system, för att 

utvärdera om de främjar användbarheten och således användarupplevelse. Vi analyserar 

även de principer, scroll och sammanlänkning, vilka kom fram under vår empiriska 

undersökning, för att se hur de påverkar användbarheten. Syftet med detta kapitel är att 

redovisa vårt resultat om hur användbara dessa principer är för en användare och vi ämnar 

inte analysera empiri mot teori. 

5.1 Struktureringsprinciper 

Nedan kommer vi gå igenom analysen för principerna placering av information, tydlighet och 

konsekvent. 

5.1.1 Placering av information  

Placeringen av informationen på internetsidorna var viktig i situationer så som om användaren 

kunde slutföra bokningen eller inte, samt om de behövde gå en omväg i bokningsprocessen 

för att genomföra alla valen eller inte. På sidorna fanns förvalda flikar, vilket enligt våra 

observationer visar påverkade valet av alternativ. Användare ett startade utifrån det alternativ 

som gavs på internetsidans startsida, som bilden nedan visar, vilket medförde att hon endast 

bokade flyget och därefter fick boka in hotell, bil och aktivitet. Detta visar även på att 

användaren kan bli påverkad att boka något som resebolaget anser att användaren ska göra, då 

de missar att titta runt på sidan för att se att det finns andra alternativ att göra.   

 
Figur 14: Placering av information, start av bokning 

 

Användare ett sade under intervjun angående vart denne vill ha information att: ”Ja alltså 

klart och tydligt i ögonhöjd så.. ja så att det inte står för mycket på sidorna för det läser jag 

inte så mycket. Jag läser inte här [pekar på sidorna av skärmen] jag läser bara här [pekar i 

mitten av skärmen]”. Detta visar på att användaren kommer att missa viktig information om 

det är felplacerat, vilket medför att användaren inte hittar informationen. Vi såg även prov på 

att användare ett inte tittar längre ner på vänster sida då hon under bokning av resa på 

Resfeber.se inte såg valen hon kunde göra med radiobuttons, utan fyllde i den andra 

informationen först vilken låg mer i mitten av sidan, vilket bilden visar.  

 

Vi såg även prov på att en användare blev frustrerad när denne inte hittade information 

eftersom användare fyra sade: ”Nehe, nej, nej, nej, evenemang... kan inte klicka där..eemm.. 

nehe.. okej, då tar vi, men hallå va jag vill ju ha en.. [användaren är frustrerad] herregud! Jag 

vill ju göra något i London när jag är där”. Genom att tänka på placering av information 



38 

 

hittar användaren bokningsprocessen snabbt vilket medför att användaren kommer igång med 

bokningen snabbt och på så vis blir bokningsprocessen effektivare, vilket skapar 

användbarhet och medför en mer positiv upplevelse på sidan. 

 

Felplacerad information innebär även att användaren behöver scrolla mer, vilket var något 

som användare fyra ansåg var jobbigt då hon sade: ”…att hålla på att scrolla drives me mad”. 

Hon fick scrolla då hon skulle ändra sin bokning och fann informationen hon letade efter långt 

ner på en sida, vilket visas i bilden nedan. Hon säger då: ”Och sen får jag här.. längst ner på 

sidan nästan. Det är faktiskt fascinerande. Helt plötsligt dyker det upp grejer liksom.”.  

 

 
Figur 15: Information kommer fram långt ner på internetsidan 

5.1.2 Tydlighet 

Under vår empiriundersökning har vi upptäckt att tydlighet spelar en stor roll med hur 

användaren uppfattar och kan använda internetsidan. En viktig del för att skapa en tydlig och 

användbar internetsida är att ge tydlig information om hur sidan fungerar och att användaren 

alltid ska förstå vad som sker i nästa steg. Detta kan till exempel göras i samband med att 

användaren ska skriva in dess personuppgifter vid bokningsprocessen. Under våra 

observationer observerade vi att textfält utan några indikatorer på om dessa var obligatoriska 

att fyllas i, fylldes då inte i. Som bilden till vänster nedan visar, fanns det inga asterisks 

framför de fält vilka skulle fyllas i. När sedan användaren valde att trycka på knappen ”boka” 

uppkom felmeddelande om att användaren hade missat att fylla i alla fälten, vilket resulterade 

i irritation hos användaren. Användare fyra uppmärksammade detta själv då hon sa ”Här 

undrar jag då om alla fälten är obligatoriska för det står ingenstans om jag behöver fylla i e-

post till exempel men eeh.. det tycker jag borde?? stå då” och detta styrktes även genom att 

användare tre säger ”Jaha, e-post vill dem ha” när hon ser asterisks framför en textfält. Bilden 

till höger visar på när användaren skriver in information i de fält, vilka har en asterisks som 

visar att de fälten är obligatoriska. Detta medför att användaren förstår hur internetsidan 

fungerar och förstår att det måste skrivas in viktig information i de fälten, vilket även medför 

att mindre fel begås och att bokningen känns lättare att genomföra för användaren.  
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Figur 16: Tydlighet, asterisks ej framför och framför obligatoriska fält 

 

När felmeddelanden kommer upp är det viktigt att de är tydliga så att användaren förstår vad 

de betyder. Under observation stötte användare ett på problem då hon inte förstod vad för fel 

hon hade gjort, då hon inte kunde tolka felmeddelandet. Användaren skulle välja 

avhämtnings- och avlämningsplats för hyrbilen, vilka hon inte hade valt och fick då 

felmeddelande. Följande sades då under observationen: Observatör 2: ”Förstår du vad de 

menar med vad som står där?” Användare 1: ”mmm” Observatör 2: ”Vad menar de då?” 

Användare 1: ”Att jag ska klicka på ett kontor… jag ska välja upphämtningsplats…” 

Observatör 2: ”Är du säker på att det var det de menade då?” Användare 1: ”[skratt] nej, jag 

vet inte”. Detta visar på att användare ett inte har förstått vad för fel hon har gjort. Även 

användare fyra hade problem med att förstå felmeddelande då hon inte hade fyllt i 

information om medresenären utan endast huvudresenären. Hon sade då ”Ej valt, titel på 

passagerare eeh det förstår jag faktiskt inte… Titel på passagerare, fröken har jag ju valt sa 

jag ju [trycker om titel på huvudresenären] eeh...hopp.. tomt namn på förnamn och efternamn, 

men det har jag ju. Det är för tusan något dumt”. Detta visar på att användaren inte förstår 

felmeddelandet och blir irriterad, samt att denne inte förstår varför felmeddelandena 

uppkommer. För att förhindra detta är det viktigt att felmeddelandena är tydliga, samt att det 

visuellt visar vart felet har uppstått. Detta var även något som användare fyra påpekade då 

hon sa ”… jag vill ha felmeddelandena där jag har gjort fel, jämte de fälten”.  

 

Fel uppstod även då användarna var tvungna att göra aktiva val. Detta skedde när de skulle 

välja om de ville ha avbeställningsskydd, reseförsäkring eller andra tillval på BIG Travels 

internetsida. Dessa val var små och otydliga vilket gjorde att ingen av användarna reflekterade 

över att de aktivt behövde välja om de ville ha valen eller inte. Användare tre kommenterade 

detta och sade under observation ”Om man inte väljer någonting, aktivitet, att man inte gör 

ett aktivt val och säger ja, så betyder det givetvis nej och då tycker jag inte att du ska behöva 

fylla i en radiobutton som säger nej. Hade kunnat vara en checkbox istället som säger ja 

istället”. Här ger användaren även en lösning på hur tydligheten i dessa val kan ökas. Det kan 

även ökas genom att göra som Travellink har gjort på sin internetsida då de har ett stort kryss 

och bock vid det aktiva valet. På den sidan var det ingen av användarna som missade att göra 

det aktiva valet vilket visar att det är tydligt vad som skulle göras¸ dock gillades det inte av 

användare tre denna gång heller, då aktivt val krävs.  

 

Andra problem som uppstod och som gjorde två av användarna irriterade var att de inte kunde 

finna aktiviteter på BIG Travels internetsida. BIG Travel har ingen funktion i form av meny, 

flik, länk eller knapp som de kallar för ”Aktivitet”. För att användarna skulle kunna få mer 

information om aktiviteter fick de till exempel gå in på flik ”Fotbollsresor” eller ”Sportresor”. 
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Det var även otydligt informationen i dessa flikar, då exempelvis ”Sportresor” även 

innefattade andra aktiviteter än bara fotbollsresor. Användare tre insåg när hon skulle boka en 

aktivitet att: ”Jaha, jag gick in på fotbollsresor och där kunde man välja konsert och teater 

[skratt], i London kanske.”. Detta visar på stor otydlighet när irrelevant information visas 

under valen.  

 

Ingen av användarna hade problem att finna ”Aktivitet” på Resfeber.se:s internetsida då de 

presenterar olika tillval till kunden under bokningsprocessen. Användarna hade heller inga 

problem att finna ”Aktiviteter” på Travellinks internetsida då de på den sidan har namnget 

fliken för ”Aktiviteter”, vilket visar på att det skapar tydlighet och användaren förstår vad som 

sker när denne trycker på fliken och vart denne hamnar. Detta var även något som användare 

fyra observerade då hon sade: ”Ooh titta där en aktivitetstab! Det är ju fantastiskt”. 

 

Tid är en aspekt som påverkas av tydligheten. Bokningsprocesser tar längre tid när 

felmeddelandena är oklara, eftersom användarna inte alltid förstår dem. När användare ett 

skulle genomföra scenarierna på BIG Travels internetsida tog det ungefär en timme innan hon 

var klar med bokningen, mycket på grund av att hon hade svårt att tolka felmeddelandena på 

denna sida. Detta är ett bevis på att bokningsprocessen tar längre tid då användaren inte 

förstår de meddelanden som denne får, det är därför viktigt att informationen är tydlig. Vi såg 

även exempel på när användare blev irriterade för att olika processer tog, enligt dem, för lång 

tid då exempelvis användare två säger: ”Du det här går ju bra [progressindikator tänker 

väldigt länge]” och ”Vad sysslar du med? [progressindikator tänker länge] Suck”.  

 

På något ställe på en av sidorna fanns det redan ifyllda val i form kombobox med redan vald 

ålder på resenär, vilket skapade otydlighet, användare fyra reagerade på det genom:”… 23 var 

standard av någon anledning… jag hade missat det, faktiskt, det var redan ifyllt så jag hade 

inte fyllt i någon ålder där.”. Användaren menar att hon skulle missat att skriva in 

information om hon inte hade varit extra noga att med att kontrollera den inskriva 

informationen.  

  

Användare två kommenterade under observationen att denne inte fick en samlad bild över de 

olika val han hade gjort på internetsidan, vilket inte uppskattades. Han ville att internetsidans 

olika sidor skulle vara sammanlänkade för att skapa detta då han sade: ”… eftersom det var 

samma, Travellink så kanske det blir kopplat hit. Eh, till den här [klickar på hotell/flyg fliken] 

på något vis, men det verkar den ju inte vara utan den verkar vara en egen separat.”. Han 

sade även under intervjun att: ”BIG Travel har att de öppnar sig i ett nytt fönster och det 

gillar jag absolut inte och det är för att då kommer jag ifrån den aktiva sektionen. Då vet jag 

att de kommer ha en helt annan grej där borta… och det är inte bra, för då vet jag att det inte 

riktigt kopplas riktigt som det ska.” vilket visar på att denne hellre använder en internetsida 

där all information är sammankopplad. Sammankopplingen hade även inneburit att 

användaren fått en samlad överblick över sidan, vilket gjort att denne känt sig säker. 

Användare ett hade även svårigheter i att förstå sammanhanget när information blev uppdelad 

på två olika flikar, då priset för hyrbilen var på en flik och priset för tillval på nästkommande 

flik, hon säger: ”För det står ju ett annat pris på den andra sidan på hyrbilen och här står det 

990”. Hon hade även svårigheter att hitta London som stad när hon skulle hyra bil. 

Användaren var tvungen att välja land men då valet varken stod som England eller 

Storbritannien hittade hon det inte. Det hon hade behövt söka efter var United Kingdom då 

det valet var på engelska, medans resterande val på internetsidan var på svenska, vilket både 

var otydligt och inkonsekvent och gjorde att hon inte förstod. Detta var även något som 

användare fyra reagerade över, då hon inte gillade att det inte var konsekvent språk.  
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Under observationerna observerade vi att internetsidorna blev mer tydliga när viktig 

information förtydligades med färg, som bilden visar. Ingen av användarna missade då att 

fylla i information. Detta medförde att 

mindre fel begicks och på så vis gick 

bokningen snabbare att genomföra. 

Förtydliga med röd färg innebar dock även 

att användare ett blev förvirrad när hon såg 

text i röd färg. Följade diskussion ägde då 

rum, Observatör två: ”Varför tror du att du 

behöver ändra det då?” Användare ett: ”För 

det var röd text”. Vilket i detta fall inte var 

det som skulle ske, utan sidan ville endast 

förtydliga en upplysning. Användning av 

färger irriterade även användare två då denne 

försökte klicka på blå text, trots att detta inte 

var någon länk. Han säger: ”åh en blå text, 

den kan jag säkert klicka på [pekar med 

musen på blå text till höger] men det kunde 

man inte”.  

Figur 17: Färg som förtydligar 

5.1.3 Konsekvent 

Då internetsidorna inte är konsekventa med hur informationen presenteras, hur informationen 

ska skrivas in, vilket språk som används på sidan, samt hur felmeddelanden presenteras 

skapar enligt våra observationer förvirring bland användarna. Under observation med 

användare fyra sade hon: ”Nu ligger hotellinformationen först och sen resplanen. Innan låg 

de tvärt om så nu har de bytt ordningen. Så nu trodde jag att mitt flyg hade försvunnit för jag 

såg bara hotellet men så fick jag scrolla ner så kom min resplan där...”. Om användaren tror 

att bokningen har försvunnit och inte hittar bokningen vill denne göra om hela bokningen, 

vilket medför att bokningsprocessen tar längre tid. Tiden påverkas även av att de har svårt att 

tolka informationen och hur den ska skrivas in, då tid läggs på att tolka informationen innan 

bokningsprocessen kan fortlöpa. 
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Ibland behövde användaren skriva in information själva och ibland välja ur en rullista vilka 

val de skulle göra. Under observation med användare ett visade hon på att hon blev förvirrad 

när hon var tvungen att skriva in information själv: ”Jaha, då måste jag skriva här vart jag 

ska då? Det finns ingen… Då får jag skriva där då”. 

När användaren måste göra liknande saker på olika 

sätt innebär detta att denne måste lära om sig, om 

hur valet ska göras, vilket medför att bokningen tar 

längre tid. Även språkskillnader medförde 

förvirrning då användare ett inte hittade 

Storbritannien i en lista då denne skulle välja land 

för att boka bil. Listan stod på engelska och 

användaren sökte efter det svenska ordet England 

och Storbritannien, vilket visas på bilden. 

Användare tre kommenterade språkändringen med 

sitt ogillade genom ” ärligt talat Storbritannien”, då 

även hon letade fram och tillbaka i listan efter landet 

på svenska men återfann det slutligen på engelska.  

 

Figur 18: Inkonsekvent, språkskillnader 

 

På BIG Travels internetsida presenterar de information om vilka fel användaren hade gjort 

genom att både en popup och en informationsrad. Detta medförde att användarna missade vad 

för fel de hade gjort och kunde på så vis inte rätta till dem eftersom informationen visades på 

olika ställen. Användare fyra sa: ”Något blev fel, ojch, usch nu fick jag ju massameddelanden 

här… Vänligen fyll i följande information, och så trycker jag okej här men då står det massa 

fel här också”. Användaren försökte rätta till de fel hon hade gjort, men rättade inte till det 

som stod i popupen. När hon efter flera försök inte lyckades rätta till felen fick vi ge henne 

tips om att läsa popupen och hon svarade då: ”Neej! Jag läser ju inte popupen”. För att 

minska förvirringen hos användaren ska felmeddelandena presenteras på samma sätt genom 

hela bokningsprocessen. 

 

Fördelen med att skapa konsekvent internetsidan är att användaren lär sig hur denne ska 

agera. Ett exempel, vilket uppkom under en observation är när användare fyra säger: ”… och 

så har man lärt sig den hårda vägen förra gången att man måste fylla i alla annars får man 

sådana där hemska meddelanden”. Detta visar på att användaren har lärt sig att samtliga fält 

måste fyllas i även om det inte finns någon asterisks som visar att fälten är obligatoriska. 

Även användare ett lärde sig hur information skulle skrivas in då fel påträffades på sidan och 

hon var tvungen att göra om bokningen igen eftersom vid andra bokningsförsöket uppkom 

inga felmeddelanden, då hon lärt sig vart informationen skulle skrivas in.  

 

Fördelen med att skapa en konsekvent internetsida är att placeringen är likadan överallt, detta 

gör att användarna hittar länkar och knapparna utan att behöva leta, då de finns placerade på 

liknande ställen överallt. Detta skapar således en effektiv bokningsprocess, då tid sparas, 

vilket i sin tur skapas positiv användbarhet. 

5.2 Navigationsprinciper 

Nedan kommer vi gå igenom analysen för fliksystem, hierarkier, navigering 

vertikal/horisontell, landmärke, brödsmulor och progressindikator 
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5.2.1 Fliksystem  

Fliksystem är ett sätt för användaren att navigera på, vilket har visat sig vara enkelt att förstå 

och uppskattas av användarna. Under en av observationerna diskuterades följande: Användare 

fyra: ”Nu ska vi se då vill jag ha flyg och hotell så jag går till flyg och hotellfliken” 

Observatör två: ”Varför valde du att gå till flyg och hotellfliken?” användare fyra: ”Ja det är 

för att jag vill boka, jag vill ju boka både flyg och hotell då, så då vill jag ha ett paket” vilket 

visar på att användaren förstår hur denne ska använda fliksystemet samt vad som sker vi 

användning av det. Användaren ifrågasätter heller inte vart denne är utan läser det på fliken, 

vilket betyder att denne visuellt ser vart denne befinner sig på internetsidan. Att användaren 

uppskattade fliksystem visades när användare fyra sade: ”Ooh titta där en aktivitetstab! Det 

är ju fantastiskt.”. Under observationerna kunde vi konstatera att användarna använde flikar 

när de startade sina bokningar, vilket visar på dess tydlighet och syfte, vilket inte feltolkas. 

 

De problem, vilka kan uppstå gällande fliksystem är att information blir uppdelad, vilket leder 

till förlorad eller missad information. Detta skedde då användare ett skulle boka bil och priset 

blev uppdelat. Hon sade då: ”För det står ju ett annat pris på den andra sidan på hyrbilen 

och här står det 990”. Detta visar på att användaren inte förstår att priset är uppdelat och 

glömmer av vad för pris som stod på första fliken, vilket leder till att användaren blir förvirrad 

och inte vet vilket pris som gäller. Det tar tid att tolka informationen och navigationen blir 

otydlig, vilket leder till en icke användbar och negativ användarupplevelse vid 

bokningsprocessen. Användare ett använde heller sig inte av flikarna som navigationshjälp, då 

hon istället använde webbläsarens tillbakaknapp för att komma tillbaka till den fliken, vilken 

hon startade bokningen ifrån.  

5.2.2 Hierarkier  

Problem vi såg med hierarkier var när användarna inte tyckte att de fick en bra överblick och 

inte förstod hur sidans alla delar hängde samman. Användare två visade prov på det och 

validerade det även genom att under intervjun säga ”man kan bli ganska nervös när de öppnar 

nya fönster som de gör här på BIG Travel, det gillar jag inte. Jag gillar att man håller sig 

kvar i samma browsingfönster, för då vet jag att jag håller mig på samma plats”. På BIG 

Travels sida öppnas alla funktioner i nya fönster och vi observerade hur användarna klickade 

mellan sidans olika fönster fram och tillbaka då de inte förstod hur bokningsprocessen 

fungerade. Då hierarkier är otydliga tar bokningsprocessen längre tid och användarna blir 

även otåliga och osäkra, eftersom de inte vet säkert om det går rätt till eller inte. 

 

Fördelarna med hierarkier visades vara att användarna lätt hittade på vissa av sidorna, de 

förstod vad som erbjöds på sidorna och snabbt påbörjade bokningsprocessen. Användare två 

sa under intervjun att ”Hitta första steget att boka är absolut inget problem på någon av 

sidorna, det var väldigt enkelt”, vilket visar på att han anser att hierarkin med hur de ska starta 

bokningsprocessen på sidorna var tydliga.  

5.2.3 Navigering vertikal/horisontell  

Navigering kan ske både i vertikal och horisontell axel och vi har sett prov på det under 

observationerna när exempelvis det på Resfeber.se:s sida gavs alternativ för att komplettera 

bokningen med att inkludera en aktivitet som valmöjlighet, vilket gillades av användarna. 

Användare tre kommenterade det genom ”Här fick jag lite tips på lite olika aktiviteter”. Att 

ge användaren förslag för att komplettera bokningen skapar på så vis en positiv användbarhet 

och således positiv användarupplevelse. När användarna gjorde en sökning på exempelvis 

hotell fick de en lista med olika alternativ att välja horisontellt, vilket gav dem möjlighet att 

välja vilket passade dem, vilket gjorde dem mer tillfreds med processen.  
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5.2.4 Landmärke  

Under observationerna fick användarna till uppgift att stanna med scenariot när de ansåg att 

de var vid själva betalningen. Detta visade sig vara svårt för vissa av dem, då exempelvis 

användare ett var osäker på om hon var framme vid det steget då hon sade: ”Skulle jag klicka 

här eller skulle jag vänta?”. Detta visar även på att användaren kände sig förvirrad då det inte 

fanns några landmärken som visade vart i stegen hon var.  

 
Figur 19: Landmärke följer inte med under bokningsprocessen 

 

För att skapa användbarhet och en positiv användarupplevelse är det viktigt att landmärken 

finns, detta så att användaren inte misstar sig över vart i navigeringen den är, vilket då leder 

till effektiv bokningsprocess. Användare fyra sade under intervju på frågan om hur hon vill få 

återkoppling om landmärke, att: ”genom att sektionen är highlightad i navigeringsmenyn”, 

vilket visar på hur problemet går att lösa för att användare inte ska känna sig förvirrad samt att 

denne ska veta var denne befinner sig på internetsidan. 

5.2.5 Brödsmulor 

Varken Travellink eller BIG Travel hade brödsmulor på dess internetsidor men återfanns på 

Resfeber.se. Användare tre reflekterade över Resfeber.se:s brödsmulor då hon visste att nästa 

steg var att boka hotell under observation då hon sade: ”Okej, då ska jag välja hotell då”. 

Detta visar även på att användaren känner sig säker på användning av internetsidan och för 

förtroende då denne vet vad som komma ska under bokningsprocessen. 
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Hon kommenterade även brödsmulorna igen, 

då hon sa ”…det var den jag saknade innan”, 

vilket visar på att hon gillar principen som ett 

sett att veta vart hon är under navigationen.  

 

 

 

 

 

Figur 20: Användare pekar på brödsmulor 

5.2.6 Progressindikator 

När progressindikator saknas förstår inte användaren om internetsidan håller på att ladda eller 

inte. Under observation med användare tre uppstod följande samtal, observatör två: ”Vad 

tänker du på?” användare tre: ”Hm.. jag får ingen feedback, men då testar jag igen [klickar 

på knappen flertal gånger]” vilket visar på att användaren blir frustrerad och försöker lösa det 

genom att trycka på knappen flera gånger. Om progressindikator saknas eller inte syns vet 

användaren inte heller vart denne är, vilket gör att det tar längre tid. När information plötsligt 

dyker upp, utan att användaren vet om det, blir användaren förvånad. Detta är möjligt då 

användaren inte ser på en progressindikator vart denne befinner sig på internetsidan. Detta såg 

vi prov på under observation med användare två då han sade: ”Nu har jag fått fram mina 

grejer. Men här ska jag ju betala!” vilket gjorde honom förvånad. 

 

Att funktionen föredras och inte feltolkas visas genom att användare tre förstod i vilket steg 

denne befann sig i då hon sade: ”Så ska vi se här, nu är jag på steg tre av fyra” vilket visar på 

att hon befinner sig i, hur många steg som är kvar och vad som ska göras i nästa steg. Detta 

medför även att användaren får mer tålamod till att genomföra bokningen. Användaren får 

även ytterligare tålamod till att genomföra bokningen genom att användaren ser när 

internetsidan tänker, vilket uppenbarade sig i observation då användare tre sade: ”Nu försvann 

den här, vad den gjorde. Alltså laddningssidan försvann, nu är den helt vit och det tyckte jag 

var lite synd för då undrar jag, vad händer” vilket visar på att användaren visste vad 

internetsidan gjorde fram tills progressen försvann och att användarens tålamod till att sidan 

tar tid, försvinner. Detta visar även på att användaren får tydlighet i vad som sker på 

internetsidan, vilket då medför att användaren känner att bokningen är lättare att genomföra. 

5.3 Kontrollprinciper 

Nedan kommer vi gå igenom analysen för knappar, ändra, länkar och kombobox. 

5.3.1 Knappar 

Med knappar har det svåra varit att hitta problem. Användaren vet att det alltid sker något när 

denne trycker på en knapp, vilket observerades under observation med användare fyra: 

”Hopp, nu vill jag då söka, men det finns ingen knapp för det…” vilket visar att användaren 

letar efter något som kan hjälpa henne att utföra valet och få fram ett resultat. Användarna 

hittade alltid knapparna under boningsprocessen om de fanns. De använde alltid knapparna 

utan att vidare reflektera över det själv, vilket tyder på att de vet att någonting sker då de 

trycker på knapparna. Observationerna har dock visat att det är väldigt viktigt att knapparna är 
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tryckbara, annars blir de otåliga och trycker flera gånger på knappen. Det visar på att 

tryckbara knappar underlättar navigationen och användbarheten, medan knappar som ej visar 

någon reaktion hämmar.  

5.3.2 Ändra 

Under observation ett observerade vi att problem uppstår då användarna inte förstår hur 

ändrafunktionen fungerar. Användare ett skulle försöka ta bort bilbokningen på Resfeber.se:s 

internetsida och istället för att använda ändrafunktionen som finns på sidan säger hon 

följande: ”Jag tömde min varukorg” vilket betyder att användaren tog bort hela bokningen 

och behövde börja om från början för att boka resan. Att inte förstå sig på hur funktionen 

fungerar leder på så vis till att bokningen tar längre tid. Användare två förklarade att han inte 

ens skulle använda ändrafunktion, då han istället skulle göra om hela bokningen när han 

säger: ”…då skulle jag gå tillbaka [trycker på bakåtknapp] Jag får göra en ny sökning” vilket 

visar på att han skulle göra om hela bokningsprocessen, vilket i sin tur också leder till att hela 

bokningsprocessen tar längre tid. 

 

Problem med ändrafunktionen uppkom även då information var för sammanlänkad så att det 

inte gick att dela upp ändringarna och på så vis inte ta bort en specifik del, i vårt scenariofall 

var det bokningen på bilen. Användare två sade under observation: ”Men jag undrar om, 

eftersom det är ett paket här… om kanske man inte kan ta bort bilen…”. Svårigheterna med 

att ändra i bokningen var även något han validerade genom intervjun då han sa: ”…jag tyckte 

att alla var väldigt svåra att boka om”. Något som uppkom under intervjuerna var att ingen 

av användarna kände sig säkra i att ändra bokningen och de förstod heller inte vad som 

skedde när de ändrade. Användare tre kommenterade också att sidan var för sammankopplad 

att ändrafunktionen uteblev i vissa situationer, även hon ville ta bort bilen på samma sätt men 

insåg att det inte gick, ”Attans, och i detta kan man inte backa i heller”. 

 

När användaren inte hittade någon ändraknapp valde denne att klicka på webbläsarens 

tillbakaknapp istället. Användare två sade: ”…då vill jag gå tillbaka men det finns ingen 

tillbaka knapp eller det finns ingen ändring av..men men då använder jag tillbakaknappen i 

browsen där…”. 

5.3.3 Länkar 

Vid observationerna observerade vi att användarna använde länkarna utan att reflektera över 

det själva. De tryckte på länkarna utan att tveka, vilket tyder på att de vet att något sker då de 

trycker på dem, så som att användare tre som finner information hon gillar och säger 

”Michael Jackson live! Det är inte dåligt. Boka biljetter” och klickar direkt på länken ”Boka 

biljett”. Då länkarna är förklarade med en text, medför det att dessa blir tydliga, då tydliga 

ordval kan väljas. Ett sådant exempel är på Resfeber.se där de har en länk, vilken heter ”Visa 

alla evenemang i London”. Denna länk använde även användare tre för att boka sin aktivitet i 

London. 

 

Problem med länkar uppstod dock när användare ett tryckte på en länk som hette ”Töm 

varukorg” på Resfeber.se och hon inte reflekterade över vad den hette. Hon blev då förvånad 

när hon insåg att varukorgen var tömd och att hon fick göra om bokningen, ”Hm… [skratt] 

hopp. Jag kanske inte skulle göra så men jag gjorde så ändå… Jag tömde min varukorg”. 

 

Under observationerna observerade vi att länkar inte var frekvent använt under 

bokningsprocesserna, utan de användes mest i tillfällen utöver den processen, så som när 

användarna letade runt på sidorna efter, exempelvis evenemang, det vill säga information om 
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en viss sak. De användes på de ställen där länkarna hade tydlig text, vilket uppfyllde vad de 

sökte efter. 

5.3.4 Kombobox 

När det gäller komboboxar observerade vi att de hjälper till i navigeringen genom användarna 

inte misstolkar dem, de förstår alltid att genom att trycka på dem ska ett val göras. De spar på 

så vis tid eftersom de vet vad som ska göras och genom att de ej skriver in information själv.  

 

Problem vi stötte på med kombobox var när den redan hade förvalda alternativ i listan, då de 

istället missades att det var förvalt, ” 23 var standard av någon anledning… jag hade missat 

det, faktiskt, det var redan ifyllt så jag hade inte fyllt i någon ålder där”. 

5.4 Scroll 

Under våra observationer med användarna identifierade vi två viktiga principer vi inte tidigare 

beaktat i teorin, vilka även är viktiga att beakta för att göra en resetjänst i ett internetbaserat 

system användbart och således skapa en positiv användarupplevelse. Den första var scroll på 

internetsida. På samtliga internetsidor, vilka var med i vår studie, var scrollning en del av 

sidans uppbyggnad. När scrollning är inkluderat är det även möjligt att lägga in mer 

information på sidan vilket medför att användaren kan finna information längre ner på 

internetsidan. Under intervju sa användare tre att: ”Det är ok med lång scroll om jag har valt 

det själv, till exempel när man aktivt väljer ”visa 

100 objekt/sida”” vilket visar på att användaren 

gillar funktionen med scrollning när denne själv 

söker information om ett visst objekt och vill 

kunna se många olika val. Därför skapas 

användbarhet med hjälp av scrollning gällande 

flyg och hotell, eftersom fler alternativ kan 

återfinnas längre ner på sidan. Att scrolla hjälper 

även användaren i navigationen då det sparar tid 

för användaren eftersom informationen finns på 

en och samma sida och således inte blir uppdelad 

vilket vi påträffat kan skapa oklarheter.  

Figur 21: Scroll på internetsidan 

 

Under observation såg vi att användare ett inte scrollade när denne fick förslag om olika flyg. 

Hon såg endast det första flyget, vilket medförde att hon gick fram och tillbaka i bokningen 

genom att göra nya sökningar för att ändra flygegenskaper för att få ett, vilket passade hennes 

önskemål bättre. Detta i sin tur medförde att bokningsprocessen tog betydligt mycket längre 

tid än om hon hade scrollat ner på sidan och sett de andra förslagen för flyg. Detta visar på 

oklarhet i funktionen för scroll, samt att funktionen glöms bort. Under observation med 

användare fyra observerade vi även att använder blev irriterad och tappade information när 

hon skulle rätta till fel, vilka meddelades i felmeddelanden längst upp på sidan. Hon sa då: 

”Jag tycker det är ganska dåligt för jag hamnade längst ner på sajten… så nu får jag hålla på 

att scrolla upp och ner här… Och sen så kommer jag ju inte ihåg vad som mer var fel så jag 

får scrolla ner här igen” och ”För att hålla på att scrolla drives me mad...”. När användaren 

behöver scrolla upp och ner för att se vad för information felmeddelanden gav, medför det att 

bokningsprocessen tar längre tid.  
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5.5 Sammanlänkning 

Den andra viktiga principen vi identifierade var att internetsidan ska vara sammanlänkad så 

att information följer med och att användaren inte behöver göra samma sak flera gånger under 

bokningsprocessen. När det inte är sammanlänkat observerade vi under samtliga 

observationer att information inte följer med. Användarna var bland annat tvungna att skriva 

in datum och personuppgifter flera gånger under samma internetsida och bokning. Användare 

tre sade under observation att ”Sedan måste jag skriva in mitt namn igen för bilinformation” 

vilket visar på att användaren tycker det är jobbigt att skriva in informationen flera gånger 

samt att information inte följer med från tidigare inskrivning, vilket även medför att 

bokningsprocessen tar längre tid. När information inte följer med innebar detta även på en av 

resetjänstsidorna att användaren var tvungen att dubbelboka hotell när hon skulle boka en 

aktivitet. Användare tre sade under observation att: ”…jag har ju redan bokat hotell…”. Detta 

medförde att användaren tröttnade på internetsidan och bokade aldrig någon aktivitet då hon 

ansåg att det blev fel eftersom hon i detta steg var tvungen att boka hotell igen, vilket hon 

hade gjort i tidigare steg. 

 

Andra problem som uppstår då internetsidan inte är sammankopplad är att användaren inte får 

någon samlad bild över bokningen och glömmer då av datum som bestämts sedan tidigare. 

Under observation två sade användare två: ”Eh… sa vi i maj… eh [väljer datum för aktivitet] 

sa vi sjunde [klickar till hotell/flyg fliken och kollar datum]” vilket visar att användaren inte 

kommer ihåg de datum denne väljer när de inte följer med under hela bokningen. Detta i sin 

tur medför att bokningsprocessen tar längre tid. Problem uppstår även då internetsidan är för 

sammanlänkad. Detta skedde på Resfeber.se:s internetsida då användarna inte kunde ta bort 

den bokade bilen ur paketbokningen. Användare två sade under observation två: ”Men jag 

undrar om, eftersom det är ett paket här… om, kanske man inte bara kan ta bort bilen” när 

han insåg att bilen inte gick att ta bort för sig. Scenariot slutade med att användaren tog bort 

hela paketet och började om från början igen vilket medförde att bokningen tog längre tid. 

Under intervjun med användare två framkom det även att han blir osäker på internetsidor som 

har nya dialoger när exempelvis bokning görs, istället för att bokningsprocessen följer till 

exempel en process i samma dialog. Han sade då: ”Att man som på BIG Travel fick gå in och 

så kom en ny ruta. Jag blir alltid lite nervös när man går in i en ny ruta på ett sådant här 

ställe med så mycket text och grejer, man vet inte riktigt vart man är på sidan” vilket visar på 

att användaren blir osäker på navigationen när det kommer upp nya dialoger. 

 

De fördelar sammanlänkning ger är att användaren får en bättre överblick över bokningen. 

Detta observerade vi under samtliga bokningar på Resfeber.se:s internetsida då användarna 

fick ett samlat pris i form av en varukorg, samt att användaren såg alla val när denne tryckte 

på varukorgen, vilket visas på bilderna nedan. Detta var även något som användare två 

påpekade under intervjun då han sade: ”Då vill jag ha en liten ruta till höger, som jag har min 

kundkorg med alla de olika delarna som jag lagt in...” 
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Figur 22: Sammanlänkning på internetsida 

 

När informationen är sammanlänkad slår även ändringar, vilka görs, igenom i bokningen. 

Detta observerade vi under observation tre då användare tre sade: ”Överensstämmer inte med 

flyg… ja just de… då måste jag ändra hotellet där ja”. I situationen fick användaren upp en 

popup, vilken sade att användarens flygdatum inte stämde överrens med användarens 

hotelldatum och undrade om användaren vill ändra, vilket denne gjorde. Detta medförde att 

användaren inte behövde ändra manuellt och bokningsprocessen gick då fortare, vilket skapar 

användbarhet.  
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6 Diskussion 
Syfte: Att diskutera kring och jämföra analys med teori för struktureringsprinciperna, 

navigationsprinciperna, kontrollprinciperna, scroll och sammanlänkning. Vi lägger även till 

ny teori kring de två nya principerna, vilka uppkom under observationerna. 

6.1 Struktureringsprinciper 

Nedan kommer vi diskutera kring och jämföra analys och teori för principerna placering av 

information, tydlighet och konsekvent, samt relationen med övriga 

interaktionsdesignsprinciper. 

6.1.1  Placering av information 

Som vi nämnde i kapitel 3 är det viktigt att informationen är placerad enligt teorin. Vi såg 

prov på att användarna fick scrolla mycket för att hitta informationen de eftersökte och det 

gjorde dem irriterade. Vi såg även prov på att information, vilken är placerad i ögats logiska 

synrörelse är den som används i första hand, då nästan alla användare började 

bokningsprocessen i bokningsflik som var placerad mitt på sidan eller till vänster på sidan. 

Det bekräftar teorin som säger att viktig information ska vara placerad längst upp till vänster. 

Att ha informationen placerad enligt teorin och som följer sidans hierarki skapar även en 

effektiv bokningsprocess, eftersom de då snabbt hittade den information de eftersökte. De 

andra principerna under kategorin struktureringsprinciperna påverkas även av placeringen, 

eftersom då information följer teorin, skapas en tydlig och konsekvent sida. Detta betyder att 

placering av information har en relation till tydlighet, konsekvent och hierarkier.  

6.1.2 Tydlighet 

Att skapa en tydlig internetsida enligt teorin ska placering av information, färgval och 

textkonstruktion tas i beaktning. Vi såg prov på feltolkningar då teorin inte efterföljdes, bland 

annat genom att texten var svårtolkad, fanns placerad på fel platser eller att val redan var 

ifyllda. Detta visar på att tydlighet är väldigt stort område och väldigt avgörande för hur väl 

användbarhet och således användarupplevelse frambringas. Användarna fick ingen positiv 

användarupplevelse när de försökte tolka felmeddelarna eller inte hittade vad de eftersökte 

pågrund av dåliga ordval, ologisk hierarki eller liknande. Vi såg dock prov på att färgval 

reducerar söktid, då exempelvis felmeddelandena som var rödmarkerade återfanns fortare, 

vilket skapar högre användbarhet. Tydlighet genom att svara på frågorna ”vart är jag”, ”vad 

finns här” och ”vart kan jag ta mig till härifrån”, är väldigt viktiga aspekter och om tjänsterna 

inte kan svara för detta skapas otydlighet. Tydlighet inkluderar på ett eller annat sätt alla 

interaktionsdesignprinciperna, vilket är mer än vad teorin säger. Hur användaren på ett tydligt 

sätt kan ta sig vidare inkluderar principer som knappar och länkar. Hur denne visuellt ser vart 

den är svarar exempelvis fliksystem för. Hur användaren vet vad som finns på sidan 

inkluderar bland annat placering av information och landmärken. Tydlighet har således 

relation med placering av information, hierarki, navigeringen, konsekvent, landmärken, 

brödsmulor, flikar och progressindikator. Tydlighet påverkas även hur knappar, komboboxar, 

scroll och länkar är utformade, om internetsidan är sammanlänkad eller inte samt om 

ändrafunktionen är tydlig för användaren.  

6.1.3 Konsekvent  

En konsekvent sida skapas enligt teorin av att allt följer en standard och reagerar på likande 

sätt. En av användarna visade på förvirring när hon ibland behövde skriva in information och 

ibland kunde välja förvalda alternativ ur rullista. Detta visar på att det är viktigt att objekt 
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reagerar på liknande sätt för skapa klar bokningsprocess. Det var även något vi såg prov på 

gällande språkkonsekventhet, då det vid ett tillfälle stod på engelska i en rullista, medans 

beskrivningarna stod på svenska, vilket gjorde att alla användarna hade svårt att finna rätt 

information. Detta visar prov på, enligt vad teorin säger, att användarna lär sig hur objekt ska 

reagera och förväntar sig att allt ska vara på svenska eftersom övriga delar på internetsida var 

det. En användare reagerade även på att information bytte plats under bokningsprocessen, att 

under en flik presenterades den på ett sätt och på nästkommande hade informationen bytt 

plats. Detta skapade otydlig navigering och användbarheten och användarupplevelsen 

minskade, vilket visar på att problem skapas då sidan inte är tydlig och konsekvent. Vi märkte 

även av att användarna blev förvirrade när hierarkierna bytte utseende då ett nytt fönster kom 

upp vid tryck av knapp eller länk. Konsekvent påverkas således av de andra 

struktureringsprinciperna för att skapa positiv användarupplevelse. Principen påverkas även 

av hur knapparna, länkarna och komboboxar är namngivna, samt om dessa ha ett konsekvent 

beteende. Den påverkas även om hierarkierna på sidan är uppbyggda konsekvent, om 

progressindikatorn är uppbyggd och fungerar konsekvent och att sammanlänkningen sker 

konsekvent.  

6.2 Navigationsprinciper 

Nedan kommer vi diskutera kring och jämföra analys och teori för fliksystem, hierarkier, 

navigering vertikal/horisontell, landmärke, brödsmulor och progressindikator, samt relationen 

med övriga interaktionsdesignsprinciper. 

6.2.1 Fliksystem  

Fliksystem används ofta som navigeringshjälp enligt teorin, vilket vi såg prov på under 

observationerna. Alla användarna använde flitigt fliksystemen och de uttryckte även sin 

uppskattning för dem. Fliksystem är fördelaktigt enligt teorin, då det är självförklarande och 

det bekräftades genom våra iakttagelser, eftersom ingen av användarna någonsin tvekade om 

vad flikarna hade för syfte. Vi observerade dock problem, vilka inte nämns i teorin. Dessa är 

att informationen kan bli uppdelad vilken ej skapar en tydlig överblick. Det är viktigt att få in 

all information, vilken tillhör specifik flik under den fliken, annars kan otydlighet skapas, 

vilket vi såg prov på särskilt hos den ovana användaren. Fliksystem påverkas således av om 

internetsidan är sammanlänkad då det betyder att information inte blir uppdelad. Fliksystem 

påverkas även av konsekvent, då konsekventa fliksystem medför en säkrare användare samt 

att det blir lättare att navigera på, vilket medför att fliksystem även påverkas av navigering 

vertikal/horisontell. 

6.2.2 Hierarkier  

Hierarkier ska skapa överblick på sidan och göra så att användaren vet hur allt hänger 

samman. Hierarkier ska kopplas samman genom bland annat färg, text, stil så att användaren 

vet att de hör samman. Vi såg prov på vikten av det när en användare uttryckte sin osäkerhet 

av bokningsprocessen när hierarkin inte var tydlig, utan skiljde sig i stil. Användaren visste 

inte om han ville fortsätta bokningen eftersom han var osäker på om han fortfarande var på 

samma sida eller inte. Detta visar på hur viktigt det är att följa samma stilmallar och struktur 

för att skapa en tydlig sida, vilket visar på att struktureringsprinciperna tydlighet och 

konsekvent har en relation till hierarki tillsammans. Även placering av information och 

sammanlänkning har en relation till hierarkier genom att information placerad enligt teorin 

och som följer sidans hierarki skapar även en effektiv bokningsprocess, samt att 

sammanlänkningen skapar tydlig hierarki.  
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6.2.3 Navigering vertikal/horisontell  

Vikten av att navigering sker vertikalt och horisontellt bekräftades under observationerna. 

Användarna gillade när de fick förslag på andra alternativ att lägga till i bokningsprocessen, 

samt att de fick resultat av sina söktaggar, så som att information om hotell radades upp när 

de sökte information. Det fanns inget som dementerade teorin i empirin, utan visar endast på 

vikten att sidorna är uppbyggda på detta sätt. Principer som påverkar användbarheten positivt 

i samspel med navigeringen är resterande navigationsprinciper, samt flikar, sammanlänkning 

och konsekvent. Flikarna och sammanlänkningen hjälper till i navigeringen och att de är 

konsekventa skapar tydlighet, vilket i sin tur påverkar användbarheten positivt.  

6.2.4 Landmärke 

Landmärke skapar enligt teorin en säkrare användare, då de ska veta vart de kan ta vägen på 

sidan genom principen. Detta var något vi såg prov på under observationerna, eftersom 

användarna blev osäkra om de inte fann några landmärken i form av att visa vart de var på 

sidan. De visste således inte om de var framme vid steget för betalning eftersom det inte fanns 

något tydligt landmärke på vissa sidor som visade detta. Att visa, enligt vad teorin säger, att 

”du är här” är av största vikt för att skapa användbarhet, då våra observationer visade på 

motsatsen om de ej fanns. Landmärke ha således en relation med navigation och tydlighet för 

att få positiv användbarhet och användarupplevelse. 

6.2.5 Brödsmulor 

Brödsmulor ska visa stegen i navigationen och det var något vi observerade uppskattades av 

användarna. Det visar på att det är med bör beaktas och att teorin stämmer överens med 

empiri, eftersom användarna ansåg att det svara på ”vart de är” på sidan. De ska enligt teorin 

inte endast användas som navigationshjälp, eftersom det blir för tamt då, utan tillsammans 

med andra navigationsprinciper. Det medhåller vi genom våra observationer, då användarna 

ville ha mer som navigationshjälp för att känna sig nöjda. Brödsmulor återfanns inte på två av 

tjänsterna vi observerade och även dessa sidor lyckades användarna navigera sig framåt i 

bokningsprocessen, vilket visar på att vikten av att de bör beaktas inte behöver vara så 

betydelsefull om andra tydliga navigeringsprinciper används. Principen påverkas således av 

tydlighet då det tydligt ska stå i vilket steg användaren befinner sig samt navigering 

vertikal/horisontell då användaren får lättare att navigera. 

6.2.6 Progressindikator 

Progressindikator ska visa hur långt användaren är i förloppet. Vi såg prov på att det var något 

användarna uppskattade mycket då det hjälpte till i bokningsprocessen. Att de visste vart i 

stegen de befann sig skapade högre användbarhet och positiv användarupplevelse på det sätt 

att de hela tiden var säkra på vart de var. Detta påverkades även av att progressindikatorn var 

konsekvent uppbyggd, vilket medförde att användarna kände sig säkra. När de gjorde en 

sökning skapades det även mer tålamod av att få se att sidan ”tänker” och genom att de vet 

vad som händer. Det visar på att vikten av progressindikator återfinns på internetsidan då det 

skapar tydlighet och är viktigt för att skapa en positiv användarupplevelse. Progressindikator 

påverkas således av principerna konsekvent, navigering vertikal/horisontell och tydlighet. 

6.3 Kontrollprinciper 

Nedan kommer vi diskutera kring och jämföra analys och teori för knappar, ändra, länkar och 

kombobox, samt relationen med övriga interaktionsdesignsprinciper. 
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6.3.1 Knappar 

Vikten av knappar är enligt teorin stor, eftersom det är en av de delar vilken mest inkluderas 

på sidor för att skapa användbarhet. Det såg vi prov på, eftersom användarna aldrig tvekade 

om att trycka på en knapp för att fortgå bokningsprocessen eller tvekade om dess betydelse. 

Att knappen var tryckbar var oerhört viktigt enligt vad vi observerade, utan tryckbarheten 

skapades det direkt en otålig användare som inte visste vad som hände i processen. Problem, 

vilket kan uppstå med knappar är om texten på den är oklar, vilket vi såg var problem vid 

ändrafunktionerna. Knappar har således relation med ändrafunktionen, samt tydlighet då 

knapparna ska vara tydliga för att användaren ska förstå vad de betyder. Knapparna har även 

en relation med konsekvent då knapparna ska vara konsekvent placerade. 

6.3.2 Kombobox 

Kombobox ska hjälpa användaren genom att se vilka alternativ som finns att välja på och 

enligt våra observationer bekräftas, detta då användarna valde alternativ ur listorna utan 

ansträngning. Komboboxarna var självförklarande och hjälpte till i bokningsprocessen genom 

att användaren såg vilka val som fanns att välja och valde något av dem utan att tveka på vart 

det innebar. Komboboxar skapar enligt våra observationer en konsekvent och tydlighet vid 

bokningsprocessen, vilket främjar användarupplevelsen och användbarheten.  

6.3.3 Ändra 

Ändrafunktionen ska hjälpa användaren att återställa misstag eller ändringar i tidigare steg. 

Under observationerna såg vi prov på att det var denna princip användarna hade störst 

problem med att använda. Vi såg prov på förvirring, irritation och tidsödande process när 

användarna skulle ändra något på sidorna. Vikten av att kunna ändra är oerhört viktigt, 

eftersom användarna ville kunna ändra i bokningen, men funktionerna på sidorna var otydliga 

och i vissa fall satte stopp för det. Funktionen med ändra som ett sätt att främja målet, vilket 

teorin säger, är väldigt viktig då användarna inte kunde fullfölja bokningarna när 

ändrafunktionen inte stötte vad de ville göra och på så vis kunde de inte uppnå målet med 

sidan. När användarna inte förstod ändrafunktionen började de istället om från början vilket 

visar på otydlighet och det gör att hela funktionen med ändra på så vis fallerar. Att ändra inte 

fungerar, skapar ingen positiv användarupplevelse och användbarheten med principen uteblir. 

För att uppnå god funktion i ändrafunktionen ska knapparna och länkar vara tydliga, 

funktionen i sig ska vara tydlig, samt att sidan inte ska vara för sammanlänkad då användarna 

inte kan ändra alla bokningsalternativ i så fall. Detta medför att ändra har relation till 

tydlighet, knappar, länkar och sammanlänkning.  

6.3.4 Länkar 

Länkar ska fungera som en hjälp vid navigeringen och vi såg prov på att de både hjälpte och 

stjälpte under bokningsprocessen. Hjälpte gjorde de då en användare använde en länk för att 

finna information om aktiviteter, vilket hjälptes genom att länken hade en tydlig förklaring på 

vad hon skulle finna när hon klickade på den och på så vis förstod hon att det var det hon 

eftersökte. Stjälpte gjorde länken när den hade ett otydligt namn, vilket gjorde att användaren 

misstolkade funktionen med den och på så vis tömde hela sin varukorg. Detta visar på hur 

viktig tydligheten är gällande länkar, vilket teorin ej nämner. Att det inte ska vara någon 

tvekan på om en länk är klickbar eller inte såg vi också prov på och när en namngivning med 

färg som symboliseras till länkar användes på en sida och en användare misstolkade den för 

att vara en länk. Det är därför viktigt att endast det som är länkar, liknar länkar, både i färgval 

och vid ordformulering. Länkar har således en relation med tydlighet och att länkarna ska se 

likadana ut överallt visar på en relation med konsekvent. 
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6.4 Scroll 

Scrollning sker genom att användaren kan ta sig längre ner på sidan. Det ska alltid ske 

vertikalt, aldrig horisontellt, eftersom texten blir svårläst vid horisontell scrollning då 

meningarna aldrig blir hela på detta sätt (Cooper 2007, s. 454). Då många användare, i 

synnerhet ovana användare, inte gillar att scrolla är det viktigt att den viktigaste informationen 

är längst upp på sidan så att det ryms på en skärm (Cooper 2007, s. 237, Badre 2002, s. 161). 

Badre (2002) menar att startsidan som regel inte ska vara möjlig att scrolla, utan ska vara så 

avskalad med information och delar att det ej behöves (Badre 2002 s. 161).   

 

Enligt våra observationer reagerade användarna precis enligt vad teori säger om att scroll inte 

uppskattas och tydligast framkom det vid observation av den ovana användaren. Användaren 

visade tydligt på att hon inte gillade att scrolla eller att hon inte ens förstod funktionen med 

den. De andra visade på ogillade gällande att scrolla upp och ner på sidan då de var tvungna 

att läsa information långt upp på sidan, vilken skulle fyllas i längre ner på sidan, i detta fall 

felmeddelanden. Att behöva scrolla upp och ner på sidan visar på vikten av andra aspekter 

också, så som att felmeddelandena ska vara placerade vid källan och inte längre upp på sidan 

och därför beror mycket av problemen med scrollning av placeringen på sida. Då scrollning 

sker vertikalt som teorin förespråkar kan mer information inkluderas på en sida, vilket var 

fördelaktigt på det sätt att informationen ej blev uppdelad på olika sidor, vilket kan förvirra, 

utan fanns samlad tillsammans. Användarna hade på så vis många alternativ att välja på, 

exempelvis vid val av hotell, vilket gjorde att de fann den information de eftersökte på ett och 

samma ställe. Detta skapar således användbarhet genom tydlig navigation.  Således har scroll 

relation med principerna tydlighet, navigation och placering av information. 

6.5 Sammanlänkning 

Då det inte finns någon interaktionsdesignsprincip enligt teorin som täcker alla aspekter vilket 

vi anser ingår i sammanlänkning, samt att det inte finns något konkret namn som innefattar 

det, har vi valt att skapa denna princip. Användaren blir förvirrad då det är många steg som 

denne ska gå igenom och exempelvis när dialoger, sidor och fönster kommer upp eftersom 

användaren då får svårt att navigera. För att användaren inte ska få för mycket att hålla reda 

på ska antalet navigationsområden vara högst två till antalet. På internetsidan ska det även 

finnas en översikt. Översikten är inte till för att användaren ska få en översikt över hur 

internetsidan är uppbyggd utan snarare på innehållet på internetsidan (Cooper 2007, s. 238-

240). Användaren ska även se resultat när denne utför något på sidan. Resultatet kan synas på 

olika sätt, till exempel genom en varukorg, vilken visar nuvarande pris för bokningen. Cooper 

(2007) menar att en internetsida inte ska tvinga användaren att gå till ett annat fönster på sidan 

för att utföra en uppgift, samt att användaren inte ska behöva komma ihåg vad för val denne 

har gjort i tidigare steg. Han menar även att internetsidan inte ska tvinga användaren att skriva 

in information flera gånger (Cooper 2007, s. 231-232). En användare ska inte behöva skriva in 

information på flera olika sidor, information vilken redan har skrivits in ska följa med till 

resterade sidor där ny information ska fyllas i (Badre 2002, s. 169-170). 

 

Under observationerna observerade vi att användarna ansåg att det var jobbigt att skriva in 

samma information flera gånger på olika platser på internetsidan. När informationen inte 

följde med innebar detta att en av användarna var tvungen att dubbelboka hotell för att kunna 

genomföra hela bokningen. En annan användare glömde vilka datum han hade valt att åka 

iväg på, vilket då visar prov på att teorin om att val som redan är gjorda ska följa med genom 

hela bokningsprocessen, annars skapas otydlig process. Dock är det viktigt att sidan inte är för 

sammanlänkad, vilket teorin inte tar upp. Om internetsidan är för sammanlänkad medför det 

att användare inte har möjlighet att förändra dess val som denne har gjort. Detta betyder även 
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att sammanlänkad och ångra har ett samband. Vi observerade även att användare blir osäkra 

när för många dialoger kommer upp under bokningsprocessen, vilket medhåller teorin. Detta 

betyder att internetsidan ska vara uppbyggd så att så lite fönster som möjligt kommer upp och 

även detta på ett konsekvent sätt, vilket flikar förespråkar, vilket då medför att 

sammanlänkning har relation med fliksystem. Att det skapar fördel när användaren har en 

översikt av dess val som utförts på sidan var även något vi observerade då användarna ville ha 

en kundkorg för att se vilka val de hade utfört. Detta medför att sammanlänkning har en 

relation med principen tydlighet samt navigering vertikal/horisontell.   
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7 Resultat 
Syfte: Att besvara våra forskningsfrågor, utifrån analys och diskussion. Vi skriver även 

fortsatt forskning med utgångspunkt från vår studie och resultat.   

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi presentera vårt reslutat i form av beskrivningar samt modeller över 

hur vi anser att olika styrkor och problem med utvalda interaktionsdesignsprinciperna hänger 

samman, vilka ska svara på våra forskningsfrågor. 

 

Vilka styrkor och problem finns det vid användning av interaktionsdesignsprinciper? 

Vi kommer här att presentera styrkor och problem vi har identifierat med de utvalda 

interaktionsdesignsprinciperna som framkom under kapitel 3, samt hur dessa problem och 

styrkor hänger samman. De principer vi har valt att presentera här under kapitel 7 är ett urval 

av de principer som är viktiga för att skapa en positiv användarupplevelse på resetjänster. 

Resterande principer med styrkor och problem återfinns i bilaga 5. 
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Figur 23: Problemgraf tydlighet 

 

Vi observerade under våra användartester att tydlighet påverkar användbarheten negativt då 

användarna inte fick tydliga beskrivningar i vad för val som var obligatoriska att välja samt 

när felmeddelandena var otydliga. Vi observerade att användarna blev förvirrade och inte 

förstod hur de skulle lösa felen på felmeddelanden, vilket var en stor bidragande faktor till att 

de inte ville fullfölja bokningen. Om användaren inte vill fullfölja bokningsprocessen anser vi 

att användbarheten påverkas negativt. Vi observerade även att användarna blev irriterade och 

förvirrade då information inte följde med från en sida till en annan vid samma bokning. En av 

användarna trodde att priset för bilbokningen bytte pris då det stod ett pris på ena sidan och ett 
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pris på andra sidan vilket medförde att hon inte visste vad för pris som gällde, vilket 

påverkade användbarheten negativt. 
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Figur 24: Styrkegraf 1 tydlighet 

 

Vid observationerna observerade vi att vid de tillfällen resetjänsterna var sammanlänkade 

medförde det att förändringar som användarna gjorde, slog igenom i hela bokningen. 

Sammanlänkningen innebär även att användarna får en bättre överblick över bokningen, 

vilket medför att bokningsprocessen blir effektivare, vilket vi observerade. 

Bokningsprocessen blev även effektivare då beskrivningarna på internetsidan var tydliga, 

vilket medförde att felmeddelanden blev tydliga. Användarna visste då hur dessa fel skulle 

rättas till och mindre fel uppstod.  
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Figur 25: Styrkegraf 2 tydlighet 

 

För att användbarheten ska påverkas positivt ska beskrivningarna på resetjänsterna vara 

tydliga då detta medför att användarna vet vad som kommer att ske på sidan. Under 

observationerna observerade vi att användarna förstod hur internetsidan fungerade när 

beskrivningarna var tydliga. Vi observerade även att användbarheten påverkades positivt då 

information var rättplacerad eftersom användarna då hittade information samt fick en 

indikator för vilken information som var obligatorisk att fylla i. 
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Figur 26: Problemgraf konsekvent 

 

Under användartesterna observerade vi att en internetsida inte var konsekvent då det fanns 

språkskillnader och när användarna behövde skriva in information olika på sidan, vilket ledde 

till att användarna behövde läras om och blev då förvirrade. Detta menar vi påverkar 

användbarheten negativt. Användbarheten påverkades även negativt då information 

presenterades olika vilket medförde att en av användarna trodde att bokningen hade 

försvunnit på grund av att information hade bytt ordning. 
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Figur 27: Styrkegraf konsekvent 

 

Vi observerade under observationerna att när internetsidan var konsekvent uppbyggd 

medförde det att användarna visste hur de skulle agera på sidan genom att de inte behövde 

läras om, vilket medför att användbarheten påverkas positivt. Användbarheten påverkades 

även positivt då information är placerad konsekvent eftersom användaren då visste vart denne 

skulle finna det. 

 

PROBLEMGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Flik-PG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Fliksystem

81. Skapar otydlig 

navigation

42. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

79. Information missas

24. Påverkar användbarheten negativt

3. Användaren blir 

förvirrad

49. Användaren glömmer 

information

48. Information blir uppdelad

 
Figur 28: Problemgraf fliksystem 

 

Problem, vilka vi observerade, uppstod då fliksystem medförde att informationen blev 

uppdelad vilket ledde till att användarna missade och glömde information. Detta ledde till att 

användarna blev förvirrade och bokningsprocessen blev ineffektiv och användbarheten 

påverkades då negativt. 
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Figur 29: Styrkegraf fliksystem 

 

Användbarheten påverkas positivt av fliksystem då de är tydliga på internetsidorna, samt har 

samma utseende under hela bokningsprocessen då de underlättar navigationen för användarna. 

Användarna fick även hjälp med navigationen då de visuellt såg var de befann sig på sidan, 



62 

 

vilket främjande användbarheten. Genom att navigationen underlättades blev 

bokningsprocessen effektivare, vilket tillsammans med att användarna inte misstolkade sidan 

ledde till att användbarheten påverkades positivt. 
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Figur 30: Problemgraf progressindikator 

 

Vi observerade att när progressindikator saknades på internetsidorna förstod inte användaren 

vart de var i bokningen eftersom det inte stod vilket steg i bokningsprocessen de befann sig i. 

Detta påverkade användbarheten negativt. När ingen progressindikator visades när sidan 

arbetade medförde det att användarna tryckte på knapp flera gånger för att få den att arbeta, 

vilket ledde till att fel uppstod och användarna då blev frustrerade, vilket även det påverkade 

användbarheten negativt.  
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Figur 31: Styrkegraf progressindikator 

 

Under observationerna observerade vi att användbarheten påverkas positivt då användarna 

visste i vilket steg de befanns sig i genom progressindikatorn, eftersom användarna då visste 

vad som skulle ske på sidan. Användbarheten påverkades även positivt då progressindikatorn 

visade att sidan tänkte, vilket medförde att användarna fick mer tålamod och sidan blev mer 

tydlig. 
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Figur 32: Problemgraf ändra 

 

För användarna var ändrafunktionen otydlig och de visste inte hur de skulle ändra olika val på 

resetjänsterna. Under bokningarna märkte vi att användarna inte använde de ändra-alternativ 

som gavs utan använde istället webbläsarens tillbakaknapp. Vi observerade även att det inte 

gick att ändra ett bokat paket, vilket medförde att användarna var osäkra på vad som skulle 

ändras. Användbarheten påverkades således negativt av att användarna kände sig osäkra, att 

bokningsprocessen var ineffektiv och av att användarna tappade intresse för internetsidan. 
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Figur 33: Problemgraf scroll 

 

Användbarheten påverkades negativ då användarna inte förstod funktonen med scroll vilket 

medförde att de inte hittade och missade information, vilket framkom under observationerna. 

Detta medförde att bokningsprocessen blev ineffektiv, vilken även påverkades av att 

användarna glömde information och att användarna inte hittade information lika fort som utan 

scroll.   
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Figur 34: Styrkegraf scroll 

 

Under användartesterna framkom det att scrollning påverkar användbarheten positivt då 

internetsidan kan innehålla mer information, vilken även blir samlad på en och samma sida.  
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Figur 35: Problemgraf sammanlänkning 

 

Under observationerna observerade vi att vid de tillfällen internetsidorna inte var 

sammanlänkade var användarna tvungna att skriva in samma information på flera platser på 

internetsidan. När detta skedde blev användarna irriterade och tappade intresse för sidan, 

vilket medförde att de inte ville fullgöra dess bokningar. När sidan inte var sammanlänkad 

medförde det även att användarna inte fick någon samlad bild över bokningen, vilket 
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medförde att bokningsprocessen blev ineffektiv då användarna var tvungna att gå fram och 

tillbaka i bokningen för att komma på datumet.  
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Figur 36: Styrkegraf sammanlänkning 

 

Vi observerade att användbarheten påverkades positivt då internetsidan var sammanlänkad. 

Detta eftersom användarna fick en bättre överblick och underlättade navigeringen. Det 

medförde även att förändringar som användarna gjorde slog igenom i hela bokningen och 

användarna behövde inte gå igenom lika många steg i bokningen som om de hade behövt om 

sidan inte varit sammanlänkad.  

 

Hur påverkas användbarheten av struktureringsprinciper vid användning av 

resetjänster i ett internetbaserat system? 

Under våra observationer framkom det att användarna inte fick en positiv användarupplevelse 

då struktureringsprinciperna inte fungerade. Med detta menar vi att tydlighet inte uppfylldes 

och då vi upptänkte att tydlighet var den princip, vilken påverkade användaren mest, innebar 

det att användaren fick ett negativt intryck av sidan. Om internetsidan var konsekvent eller 

inte påverkade också användaren starkt då inkonsekventa placeringar av till exempel 

bokningen förvirrade användaren. Användaren blev även förvirrad då information inte var 

placerad enligt vad teorin säger och även då information bytte plats från sida till sida. Utifrån 

detta menar vi att användbarheten på en resetjänst i ett internetbaserat system påverkas starkt 

av hur struktureringsprinciperna är utformade på sidan. Vi menar även att en användare inte 

får en positiv användarupplevelse om struktureringsprinciperna inte finns med eller är dåligt 

utformade på internetsidan. För att användbarheten ska ses som positiv på internetsidan menar 

vi att informationen ska vara rätt placerad, alla delar på sidan ska vara tydliga och sidan ska 

ha en konsekvent uppbyggnad för att skapa en positiv upplevelse för användarna. Detta 

medför att vi anser att dessa principer är viktiga att beakta vid skapandet av en resetjänst. 

 

Hur påverkas användbarheten av navigationsprinciper vid användning av resetjänster i 

ett internetbaserat system? 

Navigationsprinciper är viktiga för att användbarheten ska vara positiv på resetjänster i ett 

internetbaserat system. Detta för att användaren navigerar när en bokningsprocess sker. 

Genom att ha tydliga navigationsprinciper vet användaren vart denne befinner sig i 
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bokningsförloppet. Om internetsidan inte innehåller progressindikator medför det att 

användaren inte visuellt ser vilket steg denne befinner sig i. Lika så är det med brödsmulor, 

fliksystem och landmärken som alla hjälper användaren, på olika sätt, att visuellt visa vart 

denne är och vad nästkommande steg innebär. Hur användaren kan navigera på internetsidan 

påverkar starkt användarupplevelsen och således hur användbarheten uppfattas. Därför menar 

vi att navigationsprinciper påverkar användbarheten starkt beroende på hur principerna är 

utformade på sidan, vilket medför att dessa principer är viktiga att beakta vid skapande av en 

resetjänst. 

 

Hur påverkas användbarheten av kontrollprinciper vid användning av resetjänster i ett 

internetbaserat system? 

De principer, vilka påverkade användbarheten mest i kontrollprinciper är knappar och 

ändrafunktionen. Ändrafunktionen fick användarna att både känna sig förvirrade och 

frustrerade vid användning. Ändrafunktionen var otydlig och användarna förstod inte hur de 

skulle använda denna vilket ledde till att de ville lämna sidan och inte fullgöra dess bokning. 

Knappar användes frekvent på resetjänsterna och hade tydliga namn, vilket medförde att 

användarna visste vad som skulle ske när de tryckte på dem. Vi menar att denna princip 

tillsammans med ändrafunktionen är viktig att beakta vid skapande av resetjänster och de 

påverkar användbarheten negativt om de är otydliga och inkonsekventa. Komboboxar och 

länkar påverkar inte användbarheten så starkt som de andra två, då de inte används lika 

frekvent i bokningsprocessen. 

 

Finns det några övriga interaktionsdesignsprinciper som kan påverka användbarheten 

på resetjänster i ett internetbaserat system? 

Under vår studie identifierade vi två andra interaktionsdesignsprinciper, vilka var viktiga för 

att skapa en positiv upplevelse för användaren. Dessa principer är scroll och sammanlänkning. 

Scroll påverkar användbarheten negativt framförallt då ovana användare ska använda 

internetsidan. Detta eftersom de glömmer av att använda den eller inte förstår hur funktionen 

fungerar. Detta medförde under observationerna att en av användarna endast trodde att det 

kom upp ett flygalternativ och då hon ville se ett annat gjorde hon om hela sökningen istället 

för att förstå att hon kom åt informationen genom scrollning. Därför anser vi att scrollning bör 

undvikas på de resetjänster, vilka riktar sig till användare med låg vana av att boka resa. 

Scrollning kan dock även påverka användbarheten och användarupplevelsen positivt då mer 

information kan läggas in på samma sida vilket medför att informationen inte blir uppdelad 

och användaren då inte behöver gå fram och tillbaka i bokningen. Vi menar att scrollning är 

viktig att beakta vid skapande av resetjänster för att få en användbar sida. 

 

Sammanlänkning är viktig att beakta då vi observerade att användarna glömde av information 

när denna princip inte fanns på sidan då information inte följde med i bokningsprocessen. De 

var då tvungna att gå fram och tillbaka i bokningen vilket gjorde att bokningsprocessen blev 

tidsödande. Användarna kunde heller inte boka alla delar samtidigt utan fick genomföra tre 

olika bokningar, vilket också var tidsödande. När det tog tid på internetsidan medförde det att 

användarupplevelsen blev negativ. Vi anser att sammanlänkning är viktigt att beakta eftersom 

detta medför att användaren får en bättre överblick och behöver inte genomföra olika 

bokningar, vilket medför att bokningsprocessen blir tidseffektiv. Detta är även anledningen 

till varför vi anser att den påverkar användbarheten positivt om den finns på resetjänsten. 

 

Hur skapas positiv användarupplevelse av resetjänster i ett internetbaserat system? 

En positiv användarupplevelse skapas genom att internetsidan är tidseffektiv vilket den blir 

genom att sidan är tydlig i alla steg användaren genomför. Det är även viktigt att sidan är 
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konsekvent genom dess placeringar, ordval och språkval. För att skapa en positiv 

användarupplevelse på resetjänster ska placeringen ske enligt vad teorin menar eftersom 

användarna tittar från vänstra översta hörn ner till högra nedersta hörn. Alla principerna har 

ett förhållande till varandra och tydlighet är den princip, vilken är viktigast att beakta när 

resetjänster skapas. Då principerna konsekvent och sammanlänkning har relationer med 

många av de andra principerna, är även dessa av stor vikt att beakta för att kunna skapa en 

tydlig och positiv användarupplevelse på resetjänster. Likafullt är alla andra principer viktiga 

för att uppnå tydlighet vilket medför att ingen av principerna går att ta bort. Detta medför att 

det finns olika relationer mellan alla principerna beroende på hur de påverkar varandra och för 

att skapa en positiv användarupplevelse ska dessa relationer finnas med på resetjänsterna. För 

att illustrera detta har vi valt att göra en modell, vilken visar de förhållanden som ska skapas 

för att en resetjänst i ett internetbaserat system ska uppfattas som positiv i dess 

användarupplevelse. 
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7.2 Studiens kunskapsbidrag 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 37: Modell: Hur positiv användarupplevelse skapas på resetjänster i internetbaserade 

system via interaktionsdesignsprinciper 

 
För att belysa vårt kunskapsbidrag har vi valt att förtydliga det genom att skapa en modell 

som visar på relationen mellan de olika interaktionsdesignsprinciperna vi valt att studera. Alla 

interaktionsdesignsprinciperna har enligt vad modellen visar ett förhållande till varandra. Hur 

relationer till varandra är, visar på hur de påverkar varandra och hur de ska vara i relation till 

varandra för att skapa positiv användbarhet och genom det positiv användarupplevelse av 

resetjänster i ett internetbaserat system. Den interaktionsdesignsprincip som påverkar alla 

andra principerna för att skapa positiv användbarhet är tydlighet. Kontrollprinciperna skapar 

tydlighet genom att länkar, knappar, scroll och komboboxar hjälper till i navigeringen för att 

Tydlighet 

Använd- 

barhet 

Användar-

upplevelse 
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skapa tydlig bokningsprocess. Navigationsprinciperna hjälper även till att skapa tydlig 

bokningsprocess och struktureringsprinciperna skapar god struktur, vilket hjälper till att skapa 

tydlighet av tjänsten. Om tjänsten är tydlig skapar det positiv användbarhet, vilket således 

skapar positiv användarupplevelse. Denna modell fungerar som kunskapskälla vid skapande 

av resetjänster för att veta vilka interaktionsdesignsprinciper som bör beaktas och varför, samt 

för att veta hur de förhåller sig och påverkar till varandra. Detta för att svara på hur positiv 

användarupplevelse på resetjänster skapas.    
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8 Utvärdering och fortsatt forskning 
Syfte: Att utvärdera kvalitén och metoderna vi har använt i och för studiens genomförande, 

vilka togs upp under kapitel 2. I kapitlet ger vi även idéer för fortsatt forskning. 

 

8.1 Kvalitén i studien 
I detta kapitel ämnar vi att beskriva hur vi har gått tillväga i vår studie för att säkra kvalitén i 

studien.  

 

8.1.1 Utvärdering av studien 
Under utvärderingsmetoder i kapitel 2 klargjorde vi vilka utvärderingsmetoder vi hade valt att 

vi skulle använda oss av i studien. De kriterierna vi valde i vår studie var validitet, reliabilitet, 

kongruens, kommunicerbarhet, generaliserbarhet, relevans, originalitet, tydlighet och 

kumulativitet. Vi kommer här nedan att utvärdera hur vi har uppfyllt dem.  

 

Validitet 

Vi upptäckte, tolkade och förstod innebörden med de företeelser vi upptäckte under hela 

studien. Vi validerade vårt resultat genom hela studien, då vi hade förståelse under alla delar 

utifrån teori och använde oss av rikt underlag i form av observationer och intervjuer för att 

skapa trovärdiga slutsatser. 

 

Reliabilitet 

Vi tolkade vårt omfång av varierande svarsalternativ som en bredd i vår studie och som 

fördjupad trovärdighet för resultatet. Vi tolkade även varje situation som en ny, rådande 

situation och även detta som en del för att ge bredd i vår studie. 

 

Kongruens  

Vi skapade en lättläst och intressant studie genom att vi skapade en röd tråd som följer genom 

hela studien. Detta sker genom att forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat är i fokus 

genom hela studien. Att teori som användes var relevant för förväntat resultat och att 

observationer och intervjuer var grunden för resultatet.  

 

Kommunicerbarhet  

Vår uppsats är skriven med en god struktur och är skriven med fokus på vår målgrupp genom 

att förtydligat med modeller och bilder. Vi har under hela studien riktat oss mot att skapa 

intresseväckande läsning för målgruppen och att passa informatik. 

 

Generaliserbarhet 

Vi skapade ett resultat som kan användas i andra situationer och inte enbart i ett enskilt fall. 

Då vi endast studerat tre olika sidor med resetjänster, samt inkluderat fyra personer i vår 

fallstudie kan studien inte generaliseras fullt ut utan är sammanhangsspecifik, men den kan 

ändå användas i situationer vid skapande av användarupplevelse av andra resetjänster eller 

liknande tjänster.  

 

Relevans  

Vi har skapat en modell som visar på hur användarupplevelsen blir positiv på resetjänster 

genom användning av våra interaktionsdesignsprinciper, vilket enligt teori och 

forskningsansatser var ett område som behövde studeras. Vi använde oss av relevant teori 

genom att vi använde oss av aktuell och välkända informationskällor, samt att resultatet 

generades inom ämnet informatik. Metoden ska användas för att hjälpa till vid skapade av 

resetjänster. 
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Originalitet  

Vi skapade en modell utifrån vår fallstudie och utifrån valda principer, vilken visar på hur 

positiv användarupplevelse skapas av resetjänster, vilket gör att vi genererade ny kunskap. 

Den är originell och kopplad till vårt resultat. 

 

Tydlighet 

Vi skapade ett tydligt resultat genom att vi frambringade en ny modell, vilken kan användas 

som kunskapskälla vid skapande av resetjänst. Tydligheten återskapades även genom hela 

studien, då vi presenterade alla stegen fram till resultatet, genom att visa på analys för sedan 

visa på hur resultatet uppkom.  

 

Kumulativitet 

Vi relaterade vår studie till teori för att skapa trovärdighet och kvalitet. Teorin vi valde var 

relevant, aktuell och välkänd för att således mer skapa trovärdighet och kvalitet. 

 
8.1.2 Metodutvärdering 
Med detta avsnitt avser vi att utvärdera de metoder som vi har använt under studien, vilka vi 

tog upp under vårt metodkapitel. Under vår studie har tolkat helheten interaktionsdesign och 

hur dess principer, delarna, påverkar användarupplevelsen i resetjänster i ett internetbaserat 

system. Tolkningen har skett genom att vi har transkriberat data som vi samlade in genom 

observationer och intervjuer med fyra olika användare, vilket är enligt det hermeneutiska 

förhållningssättet. Vi tolkade även delar genom att undersöka flera olika 

interaktionsdesignsprinciper för att sedan se hur de påverkar resetjänster. Vi studerade även 

hur dessa interaktionsdesignsprinciper som en helhet påverkade dessa sidor, vilket är enligt 

det hermeneutiska synsättet. Vi arbetade utifrån ett abduktivt metodansats genom att vi 

samlade in empirisk data och drog slutsatser utifrån detta, vilket skapade hypoteser i form av 

styrke- och problemgrafer. Där efter testades dessa hypoteser, vilket var vår nyskapade teori, 

genom intervjuer med användarna. Genom att testa hypoteserna genom intervju medförde att 

vi kunde förfina och skapa vår slutgiltiga teori. 

 

För att skapa en trovärdig grund i vår studie genomfördes en omfattande och grundlig 

litteraturstudie. Vårt urval av användare, med att ha ovana och vana, samt användare som har 

och arbetar med interaktionsdesign, har betytt att vi har kunnat få en djupare förståelse i hur 

användare använder resetjänster. Många av problemen, uppstod för alla användarna, medan 

andra problem endast uppkom hos en enstaka hos dem. Vi anser ändå att vi fick in tillräcklig 

data för att få fram hur olika interaktionsdesignsprinciper ska relatera till varandra för att 

användarupplevelsen ska vara positiv då användaren använder resetjänster i ett internetbaserat 

system. 

  

För att samla in data till vår studie har vi använt oss utav observationer och intervjuer. 

Användarna fick under observationerna två scenarier de skulle följa för att vi skulle få in data. 

När vi har analyserat har vi haft i åtanke att de på första internetsidan var något frågande till 

hur scenarierna skulle utföras och vi fick påminna dem om att komma ihåg att boka allt. Vi 

lade märke till att sista internetsidan, oberoende vilken av de tre, hade användarna alltid lättast 

att genomföra dess bokning på. Vi anser ändå att vi kunde ta del av viktiga användaraspekter, 

vilka kom fram under observationen. Detta eftersom användarna fick genomföra scenarierna 

flera gånger samt att vi gav alla användare olika resetjänster att starta med och således blev 

även den sista resetjänsten olika för de olika användarna. Problem som användarna stötte på 

var bland annat att förstå felmeddelanden och irritation då information skulle skrivas in flera 
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gånger. Då användarna påmindes av vår närvaro genom att vi tog en aktiv roll under 

observationerna genom att ställa frågor till dem då de var tysta och vi ville veta vad de tänkte 

på. Detta medför att vi har fått ta med i beaktning att användarna inte genomförde bokningen 

på exakt samma vis som de hade gjort om de hade varit själva och bokat resan. För att störa 

och påverka användaren så lite som möjligt valde vi att endast filma skärmen på datorn och 

inte användaren själv. Vi var även tydliga i att vi inte svarade på frågor hur de skulle göra för 

att gå vidare i bokningen om de inte visste hur de skulle göra. 

 

Som analysmetod valde vi användarcentrerad design. Enligt ISO-modellen över 

användarcentrerad design innehåller denna sex steg där vi i vår studie har använt oss av tre av 

de stegen. Vi anser dock att vi har fått fram en bra analys för att kunna få fram ett trovärdigt 

och bra resultat då det är dessa steg som medför att styrkor och problem kan tas fram på hur 

positiv användarupplevelse skapas på en resetjänst. Vi använde användarcentrerad design 

genom att vi identifierade behovet att ta fram interaktionsdesignsprinciper, vilka främjade 

användarupplevelsen och användbarheten på resetjänster i ett internetbaserat system. Vi valde 

ut olika interaktionsdesignsprinciper under litteraturgenomgången, vilka sedan testades 

genom användartester, baserade på två olika scenarier på tre olika resetjänster. För att veta 

vilka interaktionsdesignsprinciper som används vart på resetjänsterna analyserade vi det och 

beskrev detta under kapitel 4.2.1 och 4.2.2. Efter att vi hade genomfört observationerna med 

användartesterna kunde vi specificera vilka krav användarna hade genom att analysera detta 

genom styrke- och problemgrafer. Dessa grafer medförde att ett resultat i form av en modell 

med de olika interaktionsdesignsprincipernas relationer med varandra, kunde skapas. 

 

 

 
Figur 38: Vårt arbetssätt enligt användarcentrerad design 

 

8.2 Idéer för fortsatt forskning 

Vi har i vår studie avgränsat oss mot användbarhet inom området användarupplevelse och mot 

ett antal interaktionsdesignsprinciper. En fortsatt forskning kan vara att inrikta sig mot mer 

delar inom hur positiv användarupplevelse skapas, än enbart inom interaktionsdesign, 
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informationsarkitektur, grafisk design och användbarhet, då det finns många fler aspekter att 

ta hänsyn till inom området. Det finns även fler interaktionsdesignsprinciper vilka kan 

undersökas för att se hur de hjälper till vid användbarheten, för att skapa en bredare grund för 

att se hur positiv användarupplevelse skapas. Vi har även avgränsat oss mot att studera 

kulturella aspekter för hur användaren upplever tjänsten, vilket är ett stort område som även 

kan inkluderas för att skapa tyngd i resultatet. 
 

En annan idé för fortsatt forskning är att undersöka andra typer av tjänster än resetjänster med 

hjälp av valda interaktionsdesignsprinciper, då principerna kan skapa positiv 

användarupplevelse även av andra tjänster. Att vidareutveckla vår modell genom att mer 

ingående gå in på att undersöka hur stor relation valda interaktionsdesignsprinciper har till 

varandra och även att inkludera mer användare i studien är även en idé till fortsatt forskning, 

vilken skulle skapa djupare kunskap inom området.  

 

En annan idé till fortsatt forskning är även att fortsätta där vi slutade med användarcentrerad 

design, då vi använde oss utav tre av sex steg. Då användarcentrerad design även säger att 

designlösningar sedan ska produceras efter framkommet resultat från användaren, för att 

sedan återigen testas och på så vis identifiera behovet. För att skapa mer djup i studien kan 

dessa steg inkluderas. 
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Bilagor 
Syfte: Att presentera de bilagor som använts i studien. Scenarierna och intervjufrågorna är 

kompletta, transkriberingarna har vi valt ett urval, vilka vi ansåg var relevanta och bidragit 

med ett rikt underlag till studien. Problem- och styrkegrafer är de som inte inkluderades i 

uppsatsen. 

Bilaga 1 – Scenarier  

 

Scenario 1 

Du ska boka en resa från Göteborg till London och ska vara borta i tre dygn. Du ska bo på 

Hotell i Notting Hill. Under din tredagarstripp vill du även boka någon sorts aktivitet och 

behöver därför även boka en bil för att ta dig dit.  

Stanna vid betalning och gå vidare till scenario 2. 

  

Scenario 2 

Du utgår från scenario 1. Du inser att du inte kan vara borta den valda tidsperioden och 

måste därför byta till annat datum. Därför behöver du även boka om hotellet och boka om 

aktiviteten. Du inser även att du inte behöver ha någon bil och bokar därför av den.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  

Kände du att någon av sidorna var tillfredsställande? 

 Vilka? 

 Varför? 

 

Vilken sida var enklast att boka på? 

 Varför 

 

Vad var mest otydligt på de olika sidorna? 

 Varför? 

 

Fanns det något på sidorna som gjorde dem tydliga att förstå/använda? 

 

Skulle du genomfört en bokning om du hade själv valt att gå in på sidan? 

 Varför? 

 Varför inte? 

 

Vad gör dig otålig på hemsidor? 

 

Hur kände du att ändra och ångra funktionerna fungerade på sidorna?  

Förstod du hur du skulle ändra något? 

Förstod du vad som hände när du skulle ändra? 

Kände du dig säker när du vill ändra något? 

 

Kände du någon gång att du bara vill strunta i bokningen och gå vidare till en annan sida? 

 Varför? 

 

Vad tycker du om att behöva skriva in samma information flera gånger på en och samma 

sida?  

Går det att lösa på något sätt? 

Vad skulle det mer lösa? (om användaren kommer på att det är sammanlänkning 

denne vill ha) 

 

Var det något du anser var tidsödande på sidorna? 

 Vad för något? 

 

Kände du att du blev frustrerad någon gång när du skulle boka, i så fall när?  

Vad anser du kan göras för att förhindra det? 

 

Vad anser du om att behöva scrolla? 

 

Hur vill du ha feedback om vart du är på sidan? 
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Bilaga 3 – Transkribering observation användare 4  

 BIG TRAVEL 

Användare 4 Är det här startsidan? 

Observatör 2 Mm precis 

Användare 4 Suck 

 Då kör vi. Jag ska ju boka en resa från Göteborg till London och jag ska 

boka hotell samtidigt och sen ska jag boka bil och då tänker jag 

spontant, då vill jag gå till den här boka flyg och hotell, eeh och så ser 

jag boka hyr bil så nu genast blir jag så här eemm konfundersam över. 

Men jag tror jag börjar med at klicka här på boka flyg och hotell för att 

det verkade som att boka flyg var den som var markerad.  

Observatör 2 Förvald menar du? 

Användare 4 Förvald, ja precis 

 Nu kommer jag till en popup här. Då väljer jag at välja Göteborg och 

eeh jag reser till London och så vill jag boka tre dagar 10de maj för 

avresa. Då blir det, vad sa vi nu tre nätter, tre dygn, en, två, tre då vill 

jag åka hem. Och vi vill ha ett rum 2 vuxna ska se för det va, åker jag 

själv eller? Det spelar ingen roll. Alla flygbolag, okej mm. Haa. Söker 

nu efter paket som matchar din sökning.. ha.. nu laddar den där, ja 

precis. Det är bra att man får reda på att det händer någonting i alla fall 

rent interaktionsdesignsmässigt. Eem då ska vi se då vill jag, då tycker 

jag det här det spelar ingen roll, jagtycker det här visa andra flyg… jag 

skulle boka en bil, så var det och jag skulle boka hotell också. Nu ska vi 

se, för det här är bara flyget kanske och så ska man boka hotell här nere 

eeh visa andra flyg.. det är paketpris ja okej, men då väljer jag hmm..  

Jag tycker det är väldigt konstigt att jag måste gå ner här och välja hotell 

och trycka fortsätt. Man ser flyget först och sen måste man gå ner här för 

att fortsätta. Jag ser liksom ingen samlad bild av det och jag vet inte, vad 

fortsätter jag med? Fortsätter jag med bara hotellet nu eller fortsätter jag 

med hela beställningen. 

jag vill ha det här hotellet så jag trycker fortsätt 

Observatör 2 Mmm 

Användare 4 Men eeh.. ja.. jag tyckte inte om att jag inte kunde få boka flyg liksom, 

eller jag kunde inte klicka, kryssa i vad jag skulle ha 

Observatör 2 För hotell, eller för flyg ja 

Användare 4 För flyget, jag letade efter någonstans jag kunde klicka i där men det 

kunde jag inte göra, ditt flyg och hotell, steg tre av fyra okej, det är bra 

att man får se någon slags sån där progressbar. Eem då är vi där men jag 

vill ju fortfarande ha hyrbil också. Eem okej… här är min resplan, 

hemresa och så ska jag fylla i information om huvudresenären men vart 

hittar jag den där bilen då? Hmhmhm hopp okej men det verkar inte gå 

(att hyra bilen direkt där) jag fyller i lite uppgifter där då. Fröken 

(Användaren fyller i några av fälten) Här undrar jag då om alla fälten är 

obligatoriska för det står ingenstans om jag behöver fylla i e-post t.ex. 

men eeh.. det tycker jag brukar stå då. Men jag väljer, jag åker själv. Då 

ska vi se här, servicepaket (användaren gör inget val) jag skiter i alla 

försäkringar och så bokar jag. Jag godkänner resevillkoren och jag vill 

inte ha något nyhetsbrev. (användaren höll på att missa godkännandet)  
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 Något blev fel, ojch, usch nu fick jag ju massameddelanden här 

(användaren blir stressad) Det kändes så här, varningstriangel  herregud 

liksom, jag trodde det var något systemfel att du har sidan kraschat så 

kände jag. Vänligen fyll i följande information, jajajaja, och så trycker 

jag okej här men då står det massa fel här också. Jag tycker det är 

ganska dåligt för jag hamnade längst ner på sajten sånna här 

felmeddelanden ska vara högst upp och man ska tydligt se vilka fält som 

har blivit fel så nu får jag hålla på att scrolla upp och ner här. hopp tomt 

fält telefon, då får jag kanske gå upp och fylla i telefon. Och sen så 

kommer jag ju inte ihåg vad som mer var fel så jag får scrolla ner här 

igen. E-post (fyller i E-post) och så måste jag verifiera det här antar jag 

(försöker kopiera och klistra in) hepp då måste jag skriva i igen. Ej valt, 

titel på passagerare eeh det förstår jag faktiskt inte. Här kanske (försöker 

klicka) nehe. Titel på passagerare, fröken har jag ju valt sa jag ju 

(trycker om titel på huvudresenären) eeh.. hopp.. tomt namn på förnamn 

och efternamn, men det har jag ju. Det är för tusan något dumt. Förman, 

efternamn (tittar på huvudresenären). Nu är jag så här frustrerad så att 

jag tror att det är något fel här så då går jag vidare 

Observatör 2 Mmm 

Användare 4 Nehe oooh!! (felmeddelande kommer upp vilket användaren bara 

trycker bort utan att läsa) men jag har ju för fan!! Valt titel på 

passagerare tycker jag. Vad ska jag göra för att den ska bli nöjd liksom 

Observatör 2 Vet du vad dom menar? 

Användare 4 Asså ne.. jag är väldigt förvånad nu. Asså jag tycker att.. titel, här kan 

jag inte göra någonting (är på passagerare) asså jag behöver väl inte 

välja till en resenär. Men ja jag har ju valt två någonstans kanske eller? 

Det kanske är så. (användaren fyller i resenärsuppgifter) då provar vi 

igen då. Try and error. Nu blev det fel, japp. Korrekta följande fel 

(skratt) Något blev fel, jaha nemen asså, nu hade jag gett upp den här 

sajten kan jag säga. Jag hade totalt, den här sajten funkar inte. 

 (Användaren förstår inte hur hon ska lösa felen och vad hon har gjort för 

fel) 

Observatör 1 Du har missat att göra tre val 

Observatör 2 Om du läser popupen som kommer upp 

Användare 4 Neej!! Jag läser ju inte popupen. (popupen kommer upp) servicepaket, 

återförsäkringspaket… ne jag läser inte popuper, asså jag hatar popuper 

jag läser inte sånt okej, då kunde det stått där nere också i så fall (pekar 

på rutan med felmeddelanden) eller varför kommer det två gånger. Och 

nu kommer jag inte ens ihåg det, vad var det? Reseförsäkringar just det, 

här nere. Fast jag vill ju inte ha, nej tack, nej tack, nej tack 

 Oj, det reserveras just nu.. ne fy vad kasst alltså så ger jag bara herregud. 

Ja men det är ju helt otroligt att någon överhuvudtaget kan boka jag har 

ju ändå datavana liksom. Men som sagt man läser inte popuper, det 

kanske någon som inte är vad hade gjort. Man bara skiter i dom liksom. 

Eehm hopp, då vill jag ju också bok hyrbil liksom, det harjag inte ens 

lyckats med hittills. För det är väl nåt antar jag som jag måste gå till 

startsidan. Jag ska ju boka bil.. 

Observatör 2 Och aktivitet 

Användare 4 Och aktivitet också (läser scenariot) Då ska vi se då vill jag göra en.. fast 

när jag väl är i London alltså. Hopp då ska vi se, jag vill alltså.. en 
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rundresa nehe 

Observatör 2 Om det är otydligt och man inte hittar, så är det bara att säga, ne jag 

hittar inte 

Användare 4 Okej, nu ska vi se här. jag börjar om men jag vill ju göra någonting här 

för London. Jag vill kunna söka, var är sök, vart är min fritextsökning? 

Det ska man ju alltid ha på alla platser eem.. Londonpaket!! Här har vi 

en musikal jag är så nöjd att jag hittade nåt som man kan göra i London. 

Nehe, nej, nej ,nej, evenemang.. kan inte klicka där..eemm.. nehe.. okej, 

då tar vi, men hallå va jag vill ju ha en.. (användaren är frustrerad) 

herregud! Jag vill ju göra nåt i London när jag är där  

Observatör 2 Om man tänker på vad en aktivitet är så är det ganska brett 

Användare 4 Mmhmm mmhmm 

Observatör 2 Det kan ju vara allt från musik till sport till allt möjligt 

Användare 4 Jo precis, dom har ju lite fotbollsresor här men jag vill ju liksom utgår 

från London och jag vill inte utgå från aktiviteterna utan jag vill utgår 

från vad man kan göra i London. Men det finns ingenstans som jag bara 

kan ta.. det finns ingen sökfunktion där jag bara kan söka på London 

men det finns ju liksom inte, jag vet inte riktigt vad jag ska göra då eem 

fotbollsresor… där! Här hittade jag någonting. Jaha, jag gick in på 

fotbollsresor och där kunde man välja koncert och teater (skratt) i 

London kanske. Det var ju helt logiskt, fattar vem som helst. Här, ja det 

stämmer, och så kan man välja… November!? 

Observatör 2 Vad tänker du nu? 

Användare 4 Nu tänker jag att jag liksom dom här dagarna jag är i London här så vill 

jag ju se vad som händer bara dom dagarna.. 

Observatör 2 Mm och vad tänkte du med november? 

Användare 4 Och då fick jag upp liksom, kalendern här från den 3de, alltså idag till 

november den 3de och de.. där! Det var en popup som hade lagt sig nere 

på startmenyn och klickade jag bort den fanns den inte längre. Jag tror 

att, jag kommer inte ihåg vilket datum det var längre. Jaha okej då går 

jag tillbaka från november.. jag klickar tillbaka till maj.. efter ett antal 

klick, så! Hopp, nu vill jag då söka, men det finns ingen knapp för det.. 

eller har den liksom redan sökt fram?  Nej det verkar det inte som. Eem.. 

men.. HALLÅ? (skratt) vad är det här?  Är det här på riktigt? Finns den 

här sajten på riktigt? Men alltså ärligt talat, jag blir helt snurrig här. okej, 

det fanns ingen knapp så jag kunde liksom inte utföra mitt val. 

Observatör 2 Då kan du inte utföra din aktivitet? 

Användare 4 Nej det går ju inte, jag kan ju bara kolla här i listan som har legat här sen 

jag började meckla med kalendern och eeh.. försöker se helt enkelt de 

här valen och då fanns det ingenting att göra den datumen i maj då, 

väldigt spännande och eeh jag skiter i aktiviteten nu 

 Hopp då ska vi boka hyrbil också eem, jag klickade på bigtravelloggan 

och då kommer jag tillbaka till startsidan som är standard och då går jag 

till fliken boka hyrbil. Och så får jag upp en popup och får välja land 

och sen där väljer jag stad. London upphämtning just det. 

Upphämtningsplats, då får jag välja någon plats där, och 

upphämtningsdatum, ja det blir jättebra. Upphämtningstid ja jag söker. 

Och så väljer jag en cool bil här Ford Mondeo är svincool.. Nu söker 

dom upphämtningsplatser hopp.. 

Observatör 2 Vad tänker du nu? 
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Användare 4 Jag tyckte det var konstigt… jaha okej så nu söker dom hybilsdetaljer 

och priskalkyl. Jaha okej så dom visar bara hela tiden vad dom gör, okej. 

Hopp nu kom det upp en sida här. Din valda biltyp och så får jag se lite 

upphämtnings och sådär. Pris för hela perioden blir 3800 kr. jaha.. och 

så ska man fylla i grejerna nu igen.. flygdag okej det är om man ska 

synka med den flight. Och så får jag då välja lite grejer och så har man 

lärt sig den hårda vägen förra gången att man måste fylla i alla annars 

får man sånna där hemska meddelanden.  Och så var jag 23 på default 

där, dom vill att jag ska vara 23. 23 var standard av någon anledning 

Observatör 1 Ingen aning om varför? 

Användare 4 Ne det tycker jag verkar ganska ologiskt, jag hade missat det faktiskt det 

var redan ifyllt så jag hade inte fyllt i någon ålder där. Jo det är 

försäkring det beror på. Me jag hade hellre sett att det stod, välj ålder, 

eller nåt sånt här. 

Observatör 2 För att? 

Användare 4 För att det stod redan ifyllt och jag hade missat det så då hade jag bara 

köpt det.. och så godkänner jag det och så kommer det massa 

felmeddelanden… Hyrbilen du vill boka till detta pris finns bara på 

förfrågan vänligen kontakta hyrbilsleverantören (mummel) okej, så jag 

får bli kontaktad då. Nu har jag bokat en bil 

Observatör 2 Nu går du då vidare till scenario två 

Användare 4 Hopp.. (går tillbaka till bokningen av hotell och flyg) Då vill jag ändra 

den här planen och byta hotell till och med och boka om aktiviteten med 

ja.. humhum.. 

Observatör 1 Fast den blev ju aldrig bokad 

Användare 4 Nej just det. Men då hade jag ju valt att gå tillbaka.. Jag kan ju inte 

ändra här. Jag hade helst velat kunna ändra här (pekar på skärmen) på 

min resplan och kunna gå direkt till nån ändraknapp och uppdatera 

liksom.. Nånting såhär, men det kan jag ju inte då. Så den enda 

möjligheten jag ser är att gå tillbaka ett steg.. och då hamnade jag.. jag 

vet inte riktigt.. jag hamnade på någon hotellsajt.. hopp då vill jag visa 

andra flyg.. nemen.. hopp då gick det inte att gå tillbaka längre. Nej men 

här har vi ju en ny sökning! (låter glad) fast.. okej.. undra om den här går 

att använda när man har bokat. Det vet jag ju inte då om man kanske har 

fått nån bokningsbekräftelse eller så.. Då hade jag valt att gå hit då 

emm.. då testar jag dom här datumen istället och sen så söker vi igen då. 

Då ska det bli kul och se ifall… ja för nu söker den efter paketresor.. 

hmm..  hopp.. då var det nya datum.. det ser jag där och då går jag ner 

igen och tar ett hotell.. emm.. jaha.. Sen så, innan så låg dom här fälten 

tvärtom. Nu ligger hotellinformationen först och sen resplanen. Innan 

låg dom tvärt om så nu har de bytt ordningen. Så nu trodde jag att mitt 

flyg hade försvunnit för jag såg bara hotellet men så fick jag scrolla ner 

så kom min resplan där.. Men nu har jag ändrat där 

Observatör 2 Precis, du var ju även i bokningsprocessen att boka en bil, hur skulle du 

gjort om du skulle vilja ta bort den nu då? 

Användaren 4 Ja.. man kan ju inte göra det här (är på hotell och flygbokningen) för det 

verkar inte som att dessa alls är kopplade. Så jag hade gått till.. alltså jag 

har ju inte bokat så då hade jag bara inte slutfört den 

Observatör 2 Då var denna sidan klar 
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 Bilaga 4 – Transkribering intervju användare 2 

Observatör 1 Kände du att någon av sidorna var tillfredsställande? 

 

Testperson 2 Nej 

Observatör 1 Varför inte? 

Testperson 2 Först och främst var det mäckigt att det inte fanns någon kassatyp, 

kundkorg eller liknande, eller det fanns men det var inte så lätt att gå in 

och ändra, rent allmänt. Tyckte att alla tre var ganska värdelösa på det 

sättet 

 

Observatör 1 Ville du ha en samlad bild då eller? 

 Jag ville ha en liten sån där, här har du det 

 Jag tyckte det var krångligt 

 Det var ganska lätt och boka en resa, men när man skulle ändra var det 

lättare att bara helt enkelt ta om det helt och hållet från början 

Observatör 2 Varför? 

Testperson 2 För att det inte fanns något bra ställe för att ”tryck här om du vill 

ändra” exempelvis flyget då 

 Det var ju på resfeber man kunde se allt på sidan, men så tog jag ju det 

här paketet med både hotell, flyg och bil i ett och då kunde man inte 

bara gå in och ändra ett verkade det som, eller jag fattade inte det i alla 

fall. Men sen vet jag inte om det är jag som, om det hade varit i vanliga 

fall hade jag skitit i det och gjort om det direkt, jag är inte sån som 

orkar vänta så länge 

Observatör 2 Så du tycker det är smidigare att börja om från början? 

Testperson 2 Ja, men och det kände jag också att jag gjort nu för att det hade blivit 

för bökigt annars. 

Observatör 2 Så vill säga, ingen av sidorna var tillfredställande? 

Testperson 2 Nej inte fullt ut, boka sådär direkt, men inte att ändra 

Observatör 1 Vilken sida var enklast att boka på? 

Testperson 2 Alla var lite bökiga, men resfeber var enklast eftersom man kunde ta 

ett paket med vad man ville ha för kombinationer och så valde de 

grejer i ordning vill säga. 

Observatör 2 Vad menar du med det? 

Testperson 2 Först valde man flyget, sedan hotellet, sedan hyrbil och sedan valde 

man evenemang. De kom i steg ju.  

Observatör 1 Var det något annat som var bra med paketet? 

Testperson 2 Det är smidigt om man bara vill ha det där grejerna 

Observatör 1 Vad var mest otydligt på de olika sidorna? 

Testperson 2 Hitta första steget att boka är absolut inget problem på någon av 

sidorna, det var väldigt enkelt, men jag tyckte att alla var väldigt svåra 

att boka om. Om man bara ville behålla flyget eller hotellet, då tyckte 

jag att de var krångliga allihopa. 

Observatör 2 Vet du varför du tyckte det var enkelt att boka på allihopa, vad är det 

som gör att det är enkelt? 

Testperson 2 Nej… eller men de har ju alltid någon form av lätt tillgänglig ruta i 

början som visar ”här kan du få en resa” direkt. Om man kollar på alla 

tre så har de det. Resfeber var lite bättre. 

Observatör 2 Varför? 
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Testperson 2 De hade de där paketen, jag gillade dom om jag nu skulle skaffa mig 

en paketresa. Om jag nu är lat så är det bra, det blir lite mer jobb på 

dom andra. Eller jobb, men det blir lite fler tryck.  

 Men om jag bara skulle ha flyg, så gillar jag Travellink bäst 

Observatör 2 Varför? 

Testperson 2 Den ligger väldigt skönt här på sidan, vänstersidan… och man kan 

skriva in väldigt enkelt, jag gillar att skriva in namnet på det jag söker 

 Och sämst tyckte jag BIG Travel var, för dom … jag tycker inte den är 

fin, jag gillar inte den.. lite plåttrigt  

 Jag gillar att ha sakerna på vänstersidan, istället för mitten… och så 

vill jag ha kundkorgen där uppe till höger. Sådan är jag. 

Observatör 1 Fanns det något på sidorna som gjorde dem tydliga att förstå/använda? 

 

Testperson 2 Om vi börjar på resfeber, så var det återigen de där paketen, som 

gjorde det enkelt och tydligt. Vilket gjorde att man fattar vart, om man 

bara ska ha ett flyg eller så, det var ju allihopa ganska bra. Dom har ju 

de där alternativen man fyller i, om vad man vill ha. BIG Travel har ju 

också det, men de har ju de här flikarna här istället, så att på så vis är 

de ganska tydliga allihopa. Men man kan bli ganska nervös när de 

öppnar nya fönster som de gör här på BIG Travel, det gillar jag inte. 

Jag gillar att man håller sig kvar i samma browsing-fönster, för då vet 

jag att jag håller mig på samma plats.  

 BIG Travel har att de öppnar sig i ett nytt fönster och det gillar jag 

absolut inte och det är för att då kommer jag ifrån den aktiva sektionen. 

Då vet jag att de kommer ha en helt annan grej där borta… och det är 

inte bra, för då vet jag att det inte riktigt kopplas riktigt som det ska. 

Observatör 1 Skulle du genomfört en bokning om du hade själv valt att gå in på 

sidan? 

 

Testperson 2 Ja det hade jag kunnat göra 

Observatör 1 Sidorna är så pass lättanvändliga att du skulle gå in och boka på dom? 

Testperson 2 Ja, fast jag skulle nog inte göra det på BIG Travel 

Observatör 2 För att? 

Testperson 2 Jag tycker att den är lite bökig. Jag gillar inte att de först har dom här, 

först har dom menyer här uppe som är massa grejer, sedan så har dom 

massa menyer på vänstersidan här och sedan så har dom menyer här i 

mitten och sedan så blir det… nä men, då hade jag nog tagit någon av 

dom andra, för att dom är tydligare. Lättare att se. Så jag hade bokat på 

dom andra.  

 Fast jag tycker bäst om Travellink  

Observatör 2 För att? 

Testperson 2 Jag gillar återigen första rutan… den gillar jag väldigt mycket. Det är 

lätt att se vad man ska göra. Gillar resfeber med, men om man jämför 

Travellink och resfeber och man bara vill ha en hyrbil så måste man ta 

något av paketen eller så får du ta någon av flikarna och antagligen 

börja trycka runt på en massa andra menyer.  På så vis är ju Travellink 

enklare, tycker jag. 

Observatör 1 Vad gör dig otålig på hemsidor? 
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Testperson 2 Alltså på Travellink, det är väldigt mycket att ta in direkt, men 

samtidigt är det väldigt lätt att fatta vart jag ska ta vägen. 

Observatör 2 Varför är det lättare? 

Testperson 2 Men det är återigen bokningsrutan, det är enkelt att hitta. Men den som 

känns lättare är man har gått vidare från bokasidan är resfeber. Om jag 

är här på Travellink och valt ett flyg och om jag låter det ligga kvar, är 

det de flyget jag tar då eller? 

Observatör 2 Vad är det som gör att det är otydligt då? 

Testperson 2 Att jag inte får någon konfigurering att det här jag valt nu. Här på kan 

jag ju gå in och kolla andra alternativ… men det är först när man 

kommer in på sidan som man undrar – är det de här flyget jag valt eller 

inte…Men om man kollar på resfeber istället, så har de att man kan 

bläddra ner och se flera alternativ direkt, istället för att gå in och ”se 

vidare andra” genom klick vill säga 

Observatör 2 Mindre steg där vill säga? 

Testperson 2 Ja precis, och där är resfeber bra 

Observatör 1 Hur kände du att ändra och ångra funktionerna fungerade på sidorna?  

 

Testperson 2 Jag tyckte det var bökigt hur det än var. Det var krångligt. Det var 

enklare att börja om från början kände jag än att ändra 

Observatör 1 Förstod du hur du skulle ändra något? 

Testperson 2 Nej 

Observatör 1 Förstod du vad som hände när du skulle ändra? 

Testperson 2 Ja… eller vet inte. Det kan jag inte säga faktiskt 

Observatör 1 Kände du dig säker när du vill ändra något? 

Testperson 2 Nej jag var väldigt osäker eftersom jag inte hitta alls hur man skulle 

göra. Det var lite dumt. 

Observatör 1 Kände du någon gång att du bara vill strunta i bokningen och gå vidare 

till en annan sida? 

Testperson 2 Nej, fast det är lite svårt att svara på eftersom jag hade en uppgift att 

lösa. BIG Travel var väldigt bökig med att hitta, det var ju där jag inte 

ens hitta någon aktivitet, Därför kände jag bara vad f*n 

Observatör 2 Varför tror du att du inte hittade aktiviteter där? 

Testperson 2 Därför att det är svårnavigerat, det finns att det står lite rundresor och 

sådant där, men det fanns bara paketresor… så BIG Travel tyckte jag 

var kass 

Observatör 1 Vad tycker du om att behöva skriva in samma information flera gånger 

på en och samma sida?  

 

Testperson 2 Men det var inte så mycket jag gjorde det ändå, tyckte inte man gjorde 

det så mycket. Det var ju bara när man väljer vart man ska åka och när 

man ska fylla i sina uppgifter, sedan var det inte mycket mer, tycker 

jag inte. Så inget jag tänkte på. 

Observatör 1 Var det något du anser var tidsödande på sidorna? 

 

Testperson 2 Ja, åter igen så var BIG Travel lite så där med resa, men det var för att 

man inte hittar någonting.  Men jag tyckte återigen att resfeber var bra, 

då man valde i steg, den var bra på så vis. Travellink var också bra. 

Observatör 2 Att du inte hitta? 
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Testperson 2 Ja precis. 

Observatör 1 Kände du att du blev frustrerad någon gång när du skulle boka, i så fall 

när? 

Testperson 2 Nej det var jag inte direkt, man kände det lite när man skulle boka om, 

eller göra om bokningen och när jag skulle fixa BIG Travel 

evenemanget 

Observatör 1 Vad anser du kan göras för att förhindra det? 

Testperson 2 Då vill jag ha en liten ruta till höger, som jag har min kundkorg med 

alla de olika delarna som jag lagt in och så att jag ska kunna ändra 

varje del för sig. Väldigt enkelt. Jag tycker dom borde kolla lite mer på 

dom där web-shoparna för kläder, de är mycket enklare 

Observatör 1 Vad anser du om att behöva scrolla? 

Testperson 2 Jag har inget emot att scrolla, faktiskt. Även om många andra har det 

kanske. Jag kan tycka att det är lättare att, om man kollar på Resfeber, 

när man väljer vilka alternativ på resan så tycker jag det är lättare att så 

här, att man har alla alternativ på en sida och att man får scrolla ner, än 

att man som på BIG Travel fick gå in och så kom en ny ruta. Jag blir 

alltid lite nervös när man går in i en ny ruta på ett sådant här ställe med 

så mycket text och grejer, man vet inte riktigt vart man är på sidan 

Observatör 1 Hur vill du ha feedback om vart du är på sidan? 

 

Testperson 2 Speciellt på resfeber så har man den där paketen, så då har man den där 

navigationen att, du är där, du är där, du är där, (pekar på 

progressbar/landmärke) Men på de andra sidorna är det ganska rörligt.  

Så jag gillar resfeber bäst och så är det inte så mycket text på sidorna. 
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Bilaga 5 – Problem- och styrkegrafer  

PROBLEMGRAF
Serie
Struktureringsprinciper

Dokument-Id
Plac-PG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-08

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Placering av information

42. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

40. Information missas

37. Information 

presenteras olika

24. Påverkar användbarheten negativt

36. Användaren 

behöver 

scrolla mer

34. Användaren blir 

påverkad av vad 

denne ska välja

33. Användaren blir frustrerad

32. Användaren 

hittar inte 

information

31. Användaren blir förvirrad

28. Viktig information 

försvinner

 

STYRKEGRAF
Serie
Struktureringsprinciper

Dokument-Id
Plac-SG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-08

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Placering av information

77. Konsekvent 

placering

15. Bokningsprocessen

görs effektivare

33. Påverkar användbarheten positivt

41. Användaren hittar 

bokningsprocessen snabbt

38. Användaren känner sig säker

37. Användaren hittar 

information



90 

 

PROBLEMGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Hie-PG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-17

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Hierarkier

25. Användaren blir otålig

24. Hierarkin har inte samma utseende

6. Användaren blir förvirrad 16. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

19. Påverkar användbarheten negativt

STYRKEGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Hie-SG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-17

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Hierarkier

12. Användaren hittar 

vad den eftersöker

13. Avändaren förstår vad som 

erbjuds på internetsidan

14. Användaren påbörjar 

bokningsprocessen omgående

3. Bättre överblick

7. Bokningsprocessen görs effektivare

8. Påverkar användbarheten positivt
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PROBLEMGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Nav-PG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-17

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Navigering vertikal/horisontell

27. Användaren behöver scrolla

26. Mycket information 

att gå igenom

19. Påverkar användbarheten negativt

16. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

STYRKEGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Nav-SG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-17

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Navigation vertikal/horisontell

7. Bokningsprocessen görs effektivare

9. Flera alternativ ges

10. Användaren har många 

alternativ att välja på

11. Användaren får alternativ för att 

komplettera bokningen

5. Underlättar navigering

8. Påverkar användbarheten positivt
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PROBLEMGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Land-PG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Landmärke

42. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

81. Skapar otydlig 

navigation

24. Påverkar användbarheten negativt

3. Användaren blir 

förvirrad

50. Landmärke saknas

51. Användaren vet inte vart 

denne är på internetsidan

 

STYRKEGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Land-SG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Landmärke

15. Bokningsprocessen

görs effektivare

75. Underlättar 

navigering

33. Påverkar användbarheten positivt

22. Användaren känner 

sig säker

56. Användaren vet vart 

denne är på internetsidan
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PROBLEMGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Bröd-PG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Brödsmulor

84. Brödsmulor saknas

42. Bokningsprocessen 

är inte effektiv

81. Skapar otydlig 

navigation

51. Användaren vet inte vart 

denne är på internetsidan

24. Påverkar användbarheten negativt

3. Användaren blir 

förvirrad

 

STYRKEGRAF
Serie
Navigationsprinciper

Dokument-Id
Bröd-SG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Brödsmulor

85. Konsekvent uppbyggnad

15. Bokningsprocessen

görs effektivare

75. Underlättar 

navigering

33. Påverkar användbarheten positivt

22. Användaren känner 

sig säker

59. Användaren ser vilket 

steg denne befinner sig i
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STYRKEGRAF
Serie
Kontrollprinciper

Dokument-Id
Knap-SG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Knappar

86. Tydlig namngivning77. Konsekvent 

placering

15. Bokningsprocessen

görs effektivare

66. Användaren hittar 

alltid knapp

67. Användaren vet att det 

alltid sker nåt när 

denne trycker på knapp

33. Påverkar användbarheten positivt

PROBLEMGRAF
Serie
Kontrollprinciper

Dokument-Id
Länk-PG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Länkar

42. Bokningsprocessen 

är inte effektiv
59. Användaren blir förvånad

82. Användaren läser inte 

namnet på länken

83. Användaren vet inte 

vad som kommer att ske

24. Påverkar användbarheten negativt

STYRKEGRAF
Serie
Kontrollprinciper

Dokument-Id
Länk-SG

Utfärdare
AnnaMia Emelie

Datum
2010-05-09

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Länkar

15. Bokningsprocessen

görs effektivare

33. Påverkar användbarheten positivt

22. Användaren känner 

sig säker

68. Användaren vet 

vart denne hamnar

 
 

 



95 

 

 

PROBLEMGRAF
Serie
Kombobox

Dokument-Id
Kom-PG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-26

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Kombobox

26. Val redan ifyllda

19. Skapar inte användbarhet

21. Användaren missar information

 

STYRKEGRAF
Serie
Kombobox

Dokument-Id
Kom-SG

Utfärdare
AnnaMiaEmelie

Datum
2010-05-26

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Kombobox

15. Användaren förstår funktionen

7. Bokningsprocessen görs effektivare

8. Skapar användbarhet
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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