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Abstract
This thesis tries to define factors that impact upon the feeling of exclusivity for users on travel 
organizers websites. We have identified seven key factors that we believe impact this feeling and 
those factors are newsletters, special  offers/auxiliary services, registration/limited information, 
price, limited number of seats on a journey, deals for members and personal service. To research 
this we have conducted a questionnaire and performed interviews with people that are familiar 
with travel organizers websites. To create an understanding for the results we have studied user-
centered web design, affective design and the meaning of pictures. The results show that personal 
service and price are important factors to make users feel that they get their requirements and 
wishes met. Newsletters and special offers/auxiliary services on the other hand are seen by most 
as spam and do not impact the feeling of exclusivity because it is being sent to anyone who signs 
up for it.

Keywords: exclusivity, travel organizers, factors,  user-centered web design, affective design

Sammanfattning
Denna uppsats försöker definiera faktorer som påverkar känslan av utvaldhet för användare på 
researrangörers  hemsidor.  Vi  har  identifierat  sju  faktorer  som skulle  kunna  påverka  den  här 
känslan  och  dessa  är  nyhetsbrev,  specialerbjudanden/extratjänster,  registrering/begränsad 
information, pris, begränsat antal platser på en resa, erbjudanden för medlemmar och personlig 
service. För att undersöka detta har vi utformat en enkät och utfört intervjuer med personer som 
har ett intresse för resor. Genom att studera användarcentrerad webbdesign, affektiv design och 
betydelsen  av  bilder  har  vi  skapat  en  djupare  förståelse  för  resultaten.  Resultaten  visar  att 
personlig service och pris är viktiga faktorer för att få användarna att känna att deras behov och 
önskemål blir uppfyllda. Nyhetsbrev och specialerbjudanden/extratjänster uppfattas som störande 
och påverkar inte känslan av utvaldhet.

Nyckelord: utvaldhet, researrangörer, faktorer, användarcentrerad webbdesign, affektiv design
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1. INLEDNING
Sedan Internet slog igenom i Sverige i mitten 90-talet har allt fler upptäckt möjligheterna med 
det.  Det  används bland annat  till  att  söka information,  hålla  kontakt  med vänner  och familj, 
bankärenden och till att köpa saker. 

Enligt John Cato (2001) finns det sex syften för en användare att besöka en hemsida respektive 
sex syften för ett företag att ha en hemsida.

Användarens syfte Företagets syfte
- att köpa (flygbiljetter, böcker, 
leksaker, CD-skivor)

- att sälja (e-handel)

- att titta (fritid, reflektion, 
visuell underhållning)

- att uppnå deltagande

- att leva i (vardag) - att reducera dagliga kostnader
- att kommunicera (forum) - relationer, marknadsföring, 

kommunikation
- att besöka ibland 
(Internetbank, börs)

-  att tillhandahålla mer 
kostnadseffektiva finanstjänster

- att utforska (information, 
utbildning)

- att sälja information

Tabell 1: John Cato, The User-Centered Webbdesign (2001, introduktion)

Researrangörers hemsidor kan ordnas in i det första syftet och de är en grupp som har påverkats 
kraftigt av Internets genomslag. Med detta ökar kraven på att företagen ska finnas synliga i detta 
medium. Innan Internet fick sitt stora genomslag var människor tvungna att ta direktkontakt med 
researrangören.  Detta  kunde t.ex.  ske  genom att  besöka  en  fysisk  resebyrå  och  få  personlig 
rådgivning. Under den här perioden marknadsförde sig researrangörerna genom tryckt material i 
exempelvis kataloger. Fokuset från att marknadsföra sig i tryckt format förflyttades nu till digital 
marknadsföring via en egen hemsida. Nuförtiden har katalogen förlorat sitt värde i och med att 
utgifterna för produktionen inte väger upp nyttan. Därför satsar företagen på att marknadsföra sig 
på Internet eftersom hemsidan fungerar som både butik och katalog (Björkén 2009). I och med att 
90  %  av  resenärerna  börjar  sin  resa  på  Internet  är  det  viktigt  för  företagen  att  satsa  på 
representativa hemsidor (Hellman 2009).

Av denna anledning blir det extra viktigt för researrangörerna att rikta in sig på en målgrupp och 
sedan utforma hemsidans funktioner och design efter just de personerna. Ett sätt att locka till sig 
kunder  tror  vi  är  att  få  användarna  att  känna  att  företaget  bryr  sig  om de,  deras  behov och 
önskemål. Detta framför allt eftersom det finns ett stort utbud av researrangörer på Internet och 
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konkurrensen är hård. Vi tror att genom att förmedla känslan av att användaren är speciell ökar 
chanserna att denne bokar sin resa hos en specifik researrangör.

En potentiell  användare tittar  säkerligen efter  många typer av information vid val av resmål, 
researrangör osv. Möjligtvis är känslan av utvaldhet inte den främsta tanken när informations-
sökningen pågår men den skulle kunna ha en avgörande roll för dem som anser att det är viktigt. 
Detta  framför  allt  då researrangörerna blir  allt  fler  och därmed ökar  konkurrensen vilket  ger 
kunden möjlighet att välja från ett större antal företag. Däremot är det inte sagt att alla användare 
tycker att det är viktigt att känna sig utvald. En del föredrar att åka på en resa där denne känner 
sig sedd medan andra hellre reser själva utan alltför stor inblandning från företaget. De som vill 
känna sig utvalda skulle däremot kunna vilja att deras bokning, resa och upplevelse spelar roll för 
företaget. Genom att känna sig speciell eller utvald när resan bokas kan alltså användaren känna 
det som att researrangören bryr sig om hur den enskilda resenären upplever resan och skulle 
denne ha några klagomål skulle de tas på allvar, rättas till och kanske till och med kompenseras. 
Med tanke på de olika behoven researrangörers kunder kan ha är det viktigt för researrangören att 
känna till dessa för att sedan kunna försöka uppfylla dem.

1.1 Syfte
Uppsatsen  ämnar  undersöka  om  det  finns  faktorer  som  förmedlar  känslan  av  utvaldhet  på 
researrangörers hemsidor. Detta ska ske genom att undersöka huruvida användare upplever de 
valda faktorerna som viktiga för att få denna känsla. 

1.2 Frågeställningar
Utifrån syftet med uppsatsen har vi ställt upp frågeställningar att arbeta efter. Dessa förtydligar de 
utgångspunkter som undersökningen grundar på.

• Kan man identifiera faktorer som gör att användare känner sig utvalda på researrangörers 
hemsidor?

• Upplever användare att känslan av utvaldhet är viktig vid köp av resor?

1.3 Avgränsningar
Det finns  många känslor  som är  inblandade  i  mötet  mellan hemsidor  och användare.  Denna 
uppsats avser att endast undersöka känslan av utvaldhet. Vi har även valt att begränsa oss till att 
endast undersöka researrangörers hemsidor och då bestämt tre hemsidor. Detta eftersom känslan 
av utvaldhet kan spela en större roll när det gäller resor än när det gäller exempelvis materiella 
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saker.

Sedan tidigare har vi ett intresse och utbildning inom turism och har hittills inte undersökt ett 
område som behandlar de båda ämnena. Därför har vi valt att fokusera den här undersökningen 
på just researrangörer. Detta är även en intressant bransch att undersöka eftersom den tidigare var 
baserad på kontor där mötet med kunden var det främsta sättet av distribution av information och 
bokning av resor. Nu för tiden sker dock de flesta av dessa möten på hemsidan och det är där den 
mesta informationssökningen och bokningen sker.

1.4 Begrepp
För en bättre läsförståelse kommer vi i följande avsnitt förklara innebörden av de mest centrala 
orden i uppsatsen.

Researrangören är  en  resas  distributör,  det  vill  säga  mellanleden  mellan  resenären  och 
leverantören, som t.ex. Ving. I researrangörens uppgifter ingår att paketera och marknadsföra en 
resa samt att  boka och sälja resans komponenter.  Komponenterna är transporten till  och från 
resmålet,  transfer på resmålet,  boende och måltider samt aktiviteter, som t.ex.  konsertbiljetter 
eller utflykter (Andersson 2007). 

Användare är  en  person  som  kommer  att  interagera  med  webbplatsen  för  att  genomföra 
uppgifter (Gunic 2009). Användaren använder webbplatsen t.ex. för informationssökning eller för 
att genomföra ett köp.

Med faktorer avser vi i uppsatsen de sex faktorerna inklusive den ena funktionen som vi har valt 
att  utgå  undersökningen  ifrån.  Dessa  avser  nyhetsbrev,  specialerbjudanden/extratjänster, 
registrering/begränsad  information,  pris,  begränsat  antal  platser  på  en  resa,  erbjudanden  för 
medlemmar och personlig service.
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2. BAKGRUND
Med  utvaldhet  menas  i  denna  uppsats  känslan  som framkallas  genom  vissa  faktorer  på  en 
hemsida och som får användaren att känna att informationen är riktad till just denne. Faktorerna 
som vi tror framkallar denna känsla är tillgång till nyhetsbrev, specialerbjudande/extratjänster, 
registrering/begränsad  information,  pris,  begränsat  antal  platser  på  en  resa,  erbjudanden  för 
medlemmar och personlig service.

Känslan av utvaldhet  är  någonting personligt  och betyder  därför att  det  varierar  beroende på 
personens karaktär, vilka tidigare resvanor personen har och önskemål om typ av resa. För en 
familj som reser till Kanarieöarna skulle det kunna betyda att föräldrarna har möjlighet att ordna 
barnpassning på plats och på så sätt få egen tid. Till skillnad från en ensam resenär som istället 
skulle kunna tycka att utvaldhet är att vara en del av en liten grupp på ett resmål.

Som tidigare nämnt anser vi  att  känslan av utvaldhet  spelar en större roll  på researrangörers 
hemsidor än på hemsidor som säljer materiella saker som t.ex. böcker eller kläder. Detta eftersom 
en resa förknippas  med mycket  personliga känslor  och det  som säljs  och köps  är  personliga 
upplevelser som resenären kommer att minnas länge. Då resan redan börjar på Internet (Hellman 
2009) skulle det kunna vara viktigt för researrangörer att förmedla denna känsla på sina hemsidor.

För att kunna förstå och tolka resultaten från vår undersökning samt för att kunna besvara våra 
frågeställningar  i  undersökningen har  vi  fördjupat  oss  i  litteratur  som tar  upp olika sidor  av 
ämnet. Eftersom vi anser att känslan av utvaldhet framkallas genom faktorer och en hemsidas 
erbjudanden har vi valt att nämna tidigare forskares syn på användarcentrerad webbdesign. För 
att få ett helhetsperspektiv på detta breda ämne har vi valt att nämna de olika delarna för att 
kunna fördjupa oss i de aspekter som rör vår undersökning. Sedan tar vi även upp kopplingar till 
affektiv design. Detta för att känslan av utvaldhet är en av de känslor som kan uppstå i samband 
med att användaren besöker en hemsida. Vidare tar vi även upp bildens betydelse för att skapa 
känslor. 

Enligt  Löwgren  (2002)  handlar  interaktionsdesign  om att  skapa  bra  förhållanden  för  digital 
design.  Detta  görs  genom  att  förstå  sambandet  mellan  de  olika  relationerna  i  design. 
Beståndsdelarna  av  interaktionsdesign  är  bl.a.  principer  i  webbdesign  och  affektiv  design. 
Användarcentrerad webbdesign är en speciell form av webbdesign som syftar till användarens 
tankar kring designen. Designen ska tala till användarens känslomässiga sidor som exempelvis 
genom  att  användaren  känner  igen  sig  i  designen  eller  att  denne  får  sina  mål  eller  behov 
uppfyllda.  Detta kan ske genom funktionerna i  designen som är anpassade efter  användarens 
behov.
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2.1 Användarcentrerad webbdesign
Utifrån ett webbdesignperspektiv kan uppsatsämnet ordnas in i användarcentrerad webbdesign. 
Enligt  John  Cato  (2001)  är  användarcentrerad  webbdesign  ett  sätt  att  designa  hemsidor  där 
användbarheten och användarens behov står i fokus. Användbarhet handlar om att ”identifiera 
och  förstå  både  användarens  psykologiska,  fysiska,  sociala  och  aktivitetsbehov  och 
organisationens mål och att designa ett användbart och lämpligt system för båda” (Cato 2001, s. 
5).  Modellen  ISO 9241 av  The International  Standards  Organization  definierar  användbarhet 
utifrån följande fyra faktorer (Cato 2001, s. 6):

• Prestationsförmåga: Precisionen  och  fullständigheten  som  användaren  uppnår  jämfört 
med målen.

• Effektivitet: Användarens insats som krävs för att nå användarens och domänens mål. 

• Tillfredsställdhet: I vilken grad användaren är nöjd med egenskaper. 

• Användbarhet: I vilken grad användaren värderar en produkt.

Att ta reda på vad företaget och användaren förväntar sig av en viss produkt är en av de viktigaste 
delarna i användarcentrerad webbdesign. För att skaffa sig kunskap om användarens behov kan 
designern använda sig av tre stödpunkter (Cato 2001, s. 22): 

1. Användarna. Vilka de är, deras roller, vad de vill, deras mål, hur de är, vad de vet, vad de 
gillar och inte gillar, vad de tycker är användbart och effektiv och vad som tillfredsställer 
dem. Detta förtydligar och definierar användandet och uppgiften.

2. Användandet. Vilka funktionella behov användarna har, vad de vill göra för att uppnå sina 
mål, varifrån de använder det och vad framgång betyder för dem. Detta förtydligar och 
definierar informationen.

3. Informationen.  Vilken  information  behövs  för  att  stötta  användandet  och  vilken 
information  bringar  de  in  i  användandet.  Dessa  komponenter  blir  huvudsakliga 
gränssnitts- och designkomponenter.

Cato nämner även att designern måste ta reda på användarens (2001, s. 48):

• syfte med besöket på hemsidan

• ideala process för att uppnå syftet

• ideala resultat – deras tillfredsställdhet
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Samtliga ovannämnda punkter och resterande stegen av utvecklingsprocessen av en användbar 
hemsida efter riktlinjerna inom användarcentrerad webbdesign beskrivs i Jonathan Lazars  The 
User-Centered Web Development Life Cycle (2006).

Modell 1: The User-Centered Web Development Life Cycle, Jonathan Lazar (2006, s. 17)

I denna modell skildras med hjälp av sju steg hur designern ska gå tillväga för att utveckla en 
hemsida  som är  anpassad  efter  användarens  behov.  Endast  de  två  första  stegen  kommer  att 
beskrivas närmare då resterande stegen 3 till 7 inte rör uppsatsämnet. Hela modellen kommer 
ändå att visas för att skapa ett helhetsperspektiv.

Steg 1 – Definiera uppdraget och målgruppen
I det första steget ska hemsidans uppdrag bestämmas, dvs. om det ska handla om t.ex. en e-
handelssida eller en informationssida. Även hemsidans målgrupp ska bestämmas i detta steg. Här 
spelar Catos första punkt som nämndes ovan en stor roll då det är ett viktigt delsteg att samla in 
information om användarna i målgruppen.

Steg 2 – Informationsinsamling om användarens behov
Andra steget i modellen handlar enbart om att samla in information som ger en överblick över 
målgruppens användande samt vilken slags information de är intresserade av. Här spelar Catos 
andra och tredje stödpunkt in. Som tidigare nämnt undersöker dessa användarnas beteenden och 
behov samt vilken information som behövs för att tillfredsställa behoven.
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Steg 3 – Skapa och bestämma designkonceptet
Steg 4 – Skapa och bestämma den fysiska designen
Steg 5 – Användartest
Steg 6 – Marknadsföra hemsidan
Steg 7 – Bedöma och förbättra hemsidan

Förknippad med användbarhetens riktlinjer är även användarupplevelsen. Användarupplevelsens 
mål är att vara ”kul, trevlig, behaglig, estetiskt tilltalande” med fokus på ”hur interaktionen med 
systemet  känns för  användaren”  (Preece,  Rogers  &  Sharp  2002,  s.  19).  Skillnaden  till 
användbarhet är att denna är mer inriktad på ”hur användbar eller produktiv” (Preece, Rogers & 
Sharp 2002, s. 19) ett system är.

Enligt Badre ska designern ställa sig följande frågor när den designar för användarupplevelse 
(2002, s. 11): 

Har användarna utfört uppgiften som de skulle? 

Har de nått sina mål? 

Hur kände de medan de utförde uppgiften? 

Var de arga eller nöjda, ifrågasättande eller ivriga, tveksamma eller självsäkra?

I uppsatsen diskuteras hur dessa riktlinjer kan relateras till några av de valda faktorerna samt på 
vilket sätt de kan stötta undersökningsresultaten.

2.2 Affektiv design
Då vår undersökning handlar om känslan av utvaldhet på hemsidor har vi funnit kopplingar till 
affektiv design. Boken Affective Computing (Picard 1997) handlar bl.a. om att datorer ska kunna 
läsa och känna av användarens känslor.  Den tar  även upp programvaror som känner  till  den 
individuella  användarens  vanor  och  intressen. Genom att  känna  till  dessa  kan  programvaran 
fungera som en assistent och hjälpa till med fritidsaktiviteter, arbete och information. För att tolka 
användarens  känslor  ska  datorerna  och  programvaran  kunna  läsa  och  känna  av  användarens 
känslor genom att tyda kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Författaren av boken  Affective Computing (Picard 1997) förklarar att de senaste vetenskapliga 
rönen har visat att känslor spelar en viktig roll för rationellt beslutsfattande, inlärning och flera 
andra kognitiva funktioner. Detta samtidigt som att det är svårt att hitta en tydlig definition av vad 
en känsla  är.  I psykologitexter  har  känslor  beskrivits  som "ett  oorganiserat  svar,  till  stor  del 
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visceral,  till  följd  av  bristen  på  en  affektiv  justering"  (Picard  1997,  s.  1).  Inte  heller 
emotionsteoretiker kan komma överens om en definition av känslor. Detta trots att nästan hundra 
definitioner av känslor har spelats in och kategoriserats. Det enda forskarna verkar vara eniga om 
är att känslor inte utgörs av logik och att starka känslor kan påverka rationellt tänkande (Picard 
1997, s. 1).

Enligt  Picard kan känslor även förmedlas  genom beteende.  Genom att  skapa mönster mellan 
beteenden kan man sedan omvandla detta till information som sedan visas i datorn. Dock finns 
vid tiden för bokens publicering inga studier om vilka beteendemönster som visar vad det är för 
känsla som personen upplever.

2.3 Visuell kommunikation
I boken Webbdesign (Bergström 2003) skriver författaren att hemligheten bakom bilder är att de 
lockar användare och får henne att känna nyfikenhet. De bilder som påverkar oss mest är de som 
talar  till  vår  emotionella  sida.  Detta  påpekar  även  Bergström  i  sin  bok  Effektiv  visuell  
kommunikation (2004) där han menar att en bild skapar en känsla, en tanke och möjligtvis även 
en handling. Genom att kombinera bildens visuella element som exempelvis färger och bildens 
innehåll skapar de en känsla hos mottagaren som i sin tur bildar en uppfattning om bilden.

2.4 Identifiering av faktorer
Utifrån  den  litteraturen  vi  har  läst  har  ett  antal  faktorer  identifierats.  Dessa  faktorer  tror  vi 
framkallar och påverkar känslan av utvaldhet. Nedan följer en förklaring till varför vi har valt 
dessa faktorer.

Faktorn nyhetsbrev valdes eftersom det kan innehålla information som ger mottagaren förmåner 
som t.ex. rabattkoder. Denna information visas inte på hemsidan, utan ges endast till personer 
som har abonnerat nyhetsbrevet. Därmed får mottagaren information som inte är direkt tillgänglig 
för alla vilket skulle kunna öka känslan av utvaldhet.

Specialerbjudanden/extratjänster  är en vanlig förekommande faktor på många hemsidor där 
varor  och liknande säljs.  Även på  researrangörers  hemsidor  kan  dessa  hittas  i  form av  t.ex. 
rabatter för tidiga bokningar eller förmånspriser för bokning av en resa för två personer. Denna 
faktor valdes eftersom köpet av en resa med specialerbjudanden kan ge personer möjligheten att 
boka en resa som de annars inte skulle kunna köpa. Vi anser att detta skulle kunna skapa känslan 
av utvaldhet.
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Bild 1: Exempel på nyhetsbrev, 
www.escapetravel.se

Bild 2: Exempel på specialerbjudande, 
www.lasochres.se

Registrering/begränsad information kräver att användaren skaffar ett konto på researrangörens 
hemsida och på så sätt har tillgång till fler funktioner och mer information än användare som inte 
har registrerat sig. På grund av detta skulle registrering/begränsad information kunna förmedla 
känslan av utvaldhet.

Priset på en resa är ofta en avgörande faktor som bestämmer om personen kan åka på denna resa 
eller  inte.  Har personer råd med en dyr  och exklusiv resa skulle  detta  kunna framkalla  eller 
förstärka känslan av utvaldhet.

Bild 3: Exempel på registrering, www.ving.se Bild 4: Exempel på pris, www.escapetravel.se
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Ett begränsat antal platser på en resa skulle kunna framkalla känslan av utvaldhet eftersom ett 
begränsat  antal  personer  får  möjlighet  att  åka  på  en  sådan  resa.  Därmed  får  de  tillgång  till 
någonting speciellt som inte alla har tillgång till.

Erbjudanden för medlemmar som ofta reser med en viss researrangör kan ge förmåner som 
t.ex. specialpriser eller inbjudan till speciella tillställningar. Även detta skulle kunna framkalla 
känslan av utvaldhet.

Bild 5: Exempel på begränsat antal platser, 
www.lasochres.se

Bild 6: Exempel på erbjudande för medlemmar, 
www.escapetravel.se

Personlig service  kan vara i form av chatt  eller  att  researrangören ringer upp kunden. Detta 
skulle  kunna  förmedla  känslan  av  utvaldhet  för  individen  genom  att  denne  får  sina  behov 
bemötta.

Bild 7: Exempel på personlig service, 
www.ving.se
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3. METOD
För att undersöka om det finns faktorer som påverkar känslan av utvaldhet på researrangörers 
hemsidor har vi delat upp studien i tre delar. Den första delen består av identifiering av faktorer 
som  skedde  med  hjälp  av  litteraturstudien  och  utförliga  granskningar  av  researrangörers 
hemsidor.  I  nästa  steg  genomförde  vi  en  kvantitativ  undersökning  i  form  av  en 
enkätundersökning.  Syftet med denna undersökning var att ta reda på om användare upplever 
känslan  av  utvaldhet  när  de  befinner  sig  på  researrangörers  hemsidor  och  vilken  betydelse 
faktorerna har. Enkäten skickades till 14 personer varav 12 har svarat. Studien avslutades med en 
fördjupande kvalitativ undersökning som bestod av djupintervjuer med fyra utvalda personer som 
tidigare  svarade  på enkäten.  Syftet  med intervjuerna  var  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur 
faktorerna uppfattas och värderas av användaren.

3.1 Utförande
Inledningsvis diskuterade vi vilka faktorer och funktioner vi ansåg vara betydande för att få en 
användare att känna sig utvald på en hemsida. När vi hade definierat dessa sökte vi igenom olika 
researrangörers  hemsidor  för  att  hitta  de  som  hade  dessa  faktorer.  Sedan  utformade  vi  ett 
missivbrev,  en  kort  beskrivning  av  vår  undersökning,  som  bifogades  i  enkäten  samt 
enkätfrågorna.  Enkäten är skapad i  Google Dokuments kalkylblad och missivbrevet i  Google 
Mail. Då flera av respondenterna inte talar svenska översatte vi även dessa texter med hjälp av 
online-lexikon  och  Google  Översätt.  Innan  vi  skickade  länken  till  enkäten  bad  vi  en  av 
respondenterna att  läsa igenom enkätfrågorna för att  på så vis  kunna rätta till  eventuella  fel. 
Därefter  skickades  länken  till  enkäten  tillsammans  med  missivbrevet  via  mail  till  resterande 
respondenter.

3.2 Val och presentation av researrangörer
Vi har valt att undersöka tre researrangörers hemsidor, alla med olika typer av resor, målgrupper 
och priskategorier. 

Ving
Den första hemsidan som vi har valt att undersöka är Ving som har 400 000 besökare per vecka1 

på sin hemsida och är Sveriges största researrangör med 600 000 resenärer varje år. De erbjuder 
resor till över 50 länder som säljs som charter- eller paketresor, enskilda flygbiljetter eller endast 
hotellövernattningar.2

1 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.265239/ving-vill-synas-overallt   2009-11-09
2 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vingresor/pressrelease/view/suget-efter-charterresor-fortsatt-stort-
visar-bokningslaeget-hos-ving-265337  2009-11-09 
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Hemsidan innehåller bland annat nyhetsbrev, inloggningsfunktion, en presentation av olika typer 
av resor samt tips på resor. Inloggningsfunktionen är tillgänglig även för dem som inte har bokat 
en resa.

Bild 8: Ving:s hemsida, www.ving.se, 01 december 2009

Läs & Res
Den andra hemsidan som vi har valt att undersöka är Läs & Res som grundades 1979 av Christian 
Jutvik. Syftet är att erbjuda ett annorlunda resande där resenärerna möter lokalbefolkningen och 
kommer i nära kontakt med kulturen samt att organisera hållbara och miljövänliga resor (Jutvik 
2008). De erbjuder resor med olika teman och aktivitetsnivåer i 32 länder. 

Hemsidan  innehåller  en  webbshop,  nyhetsbrev,  möjlighet  av  att  beställa  deras  katalog,  en 
beskrivning om de olika resorna samt en presentation av guiderna.3

3 http://lasochres.se
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Bild 9: Läs & Res hemsida, www.lasochres.se, 01 december 2009

Escape Travel
Till  sist  har  vi  valt  att  undersöka  Escape  Travel  som arrangerar  resor  till  exotiska  öar  och 
kryssningar. De erbjuder att skräddarsy gruppresor och när undersökningen genomfördes erbjöds 
även personlig service genom att ringa upp kunden.4 Företaget startade för fem år sedan och de 
har kontor i Sverige och Norge. 

Hemsidan innehåller nyhetsbrev, beställning av kataloger, inloggning för personer som har bokat 
en resa, speciella erbjudanden för medlemmar och beskrivningar om de olika typerna av resor 
som finns tillgängliga.5

Bild 10: Escape Travel:s hemsida, www.escapetravel.se, 01december 2009

4 Denna service verkar numera vara borttagen.
5 http://escapetravel.se/
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3.3 Val av respondenter
Eftersom  researrangörernas  hemsidor  har  blandade  målgrupper  ville  vi  att  vår  utvalda 
respondentgrupp består av människor i olika åldrar och kön. Att genomföra undersökningen med 
slumpmässigt valda personer skulle ha skapat problem eftersom tillgången till Internet inte kunde 
garanteras. Av den anledningen bestämde vi oss för att respondentgruppen skulle bestå av vår 
egen bekantskapskrets. Därefter valde vi ut de som vi vet har ett intresse för resor och som brukar 
använda sig av researrangörers hemsidor  när  de letar  information och bokar  resor.  En annan 
faktor som vi vägde in i valet av respondenter var huruvida de skulle kunna ta sig tid att besvara 
enkäten.

Valet  av personer att  intervjua gjordes genom att  utse fyra personer varav två från den äldre 
respektive yngre åldersgruppen. Intervjun genomfördes i hemmamiljö där deltagarna satt vid ett 
bord. Intervjuaren noterade svaren på frågorna som antecknades innan intervjutillfället.

3.4 Metodkritik
I boken Forskningsmetodik skriver Holme och Solvang att målet med kvalitativa metoder är att 
”fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” (1997, s. 82). Den 
kvalitativa metoden utgörs i denna uppsats av intervjuer som utfördes med fyra personer. Holme 
och Solvang nämner även att informationen forskaren får genom att använda sig av kvalitativa 
metoder är ”mycket beroende på informationskällan” (s. 82), dvs. inriktningen och innehållet av 
samtalet  bestäms av informatören.  I vårt fall var frågorna ställda på så sätt  att  det inte fanns 
utrymme för diskussion för respondenterna. Detta eftersom vi innan intervjuerna hade en tydlig 
uppfattning om vad det var vi ville ha svar på.

Nackdelarna med den kvantitativa metoden är enligt Holme och Solvang att frågorna som ska 
ställas  är  förbestämda ”utan att  vi  bryr  oss om huruvida informatören tycker  andra frågor är 
viktigare” (s. 82). Under skapandet av enkäterna går forskaren även igenom vilka svar som skulle 
kunna ges på frågorna fastän dessa tänkta svar kan vara helt irrelevanta för svarspersonen (Holme 
& Solvang 1997, s. 82). En annan nackdel som rör enkäterna som denna uppsats bygger på är att 
språk-  och tolkningsproblem kan ha förekommit  då inte alla  respondenter har ”enkätspråket” 
svenska som modersmål. Enkäten utformades först på svenska och översattes sedan till engelska 
vilket också kan ha lett till översättningsfel.

Annan metodkritik som kan nämnas i samband med denna uppsats är att endast 12 personer har 
svarat på enkäten och fyra personer på intervjufrågorna. Svaren och resultaten kan alltså inte 
generaliseras  och kan inte  heller  anses  vara allmängiltiga.  Vidare bestämde vi  som författare 
faktorerna utifrån vad vi tror kan framkalla känslan av utvaldhet och undersökte endast dessa 
faktorer. Detta behöver inte betyda att det är just dessa faktorer som förmedlar utvaldhet utan att 
även andra faktorer som inte har undersökts kan spela en roll. Det gavs utrymme att komma med 
egna förslag men det finns risk för att respondenterna ändå har blivit påverkade av våra valda 
faktorer och därmed inte har föreslagit andra tänkbara faktorer.
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Det skulle kunna tänkas att respondenterna som bestod av personer i vår bekantskapskrets har en 
subjektiv  uppfattning  om ämnet  vi  studerar  och  detta  var  en  fråga  som vi  ställde  oss.  Efter 
diskussion anser vi ändå att de inte skulle kunna påverkas av våra åsikter eller svara subjektivt 
eftersom vi inte har diskuterat upplägget eller  bakgrunden till  enkätfrågorna med dem. Alltså 
skulle  de  ha  en  liknande  inställning  till  frågorna  som  personer  som  inte  ingår  i  vår 
bekantskapskrets.  Dessutom  anser  vi  att  respondenterna  är  representativa  eftersom  de  är 
potentiella  resenärer  och  därför  ser  till  hemsidans  funktioner  på  samma  sätt  som  för  oss 
främmande personer.
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4. RESULTAT

4.1 Resultat av enkätundersökningen
Enkäten skickades till 14 personer varav 12 svarade. På frågan ifall det var viktigt att känna sig 
utvald tyckte hälften att det var det. Tre av respondenterna svarade att det inte var viktigt och två 
visste ej. Andra frågan handlade om huruvida användarna kände att någon av hemsidorna var 
riktade till dem. På denna fråga var flera svar möjliga. Svaren var spridda men Escape Travel och 
Ving utgör majoriteten med fyra röster vardera. Respondenterna ombads motivera varför deras 
valda hemsida/hemsidor var riktad(e) till just dem. På den frågan svarade de fem personer som 
hade valt Escape Travel och Läs & Res att dessa hemsidor upplevdes vara personliga och visar 
lockande bilder. Ving valdes av fem personer som motiverade sina val med att de erbjuder chatt- 
och sökfunktion samt funktionen ”Mina sidor”. Fyra respondenter svarade att ingen av de tre 
researrangörerna  fick  de  att  känna  sig  utvalda  varav  två  av  dem  överhuvudtaget  inte  var 
intresserade av att resa med en researrangör.

Därefter  tillfrågades respondenterna vilken av faktorerna som de ansåg vara mest betydande. 
Hälften av svarspersonerna tyckte att personlig service var den viktigaste faktorn. Nyhetsbrev 
fick minst antal poäng vilket betyder att respondenterna ansåg att det var den faktorn som var den 
minst betydande. Två personer valde att avstå från att svara.

Svarspersonerna fick uppgiften att gradera betydelsen på de av oss valda faktorerna. Likertskalan 
bestod av fem alternativ där 1 var lika med inte viktigt och 5 var lika med mycket viktigt. De 
faktorerna som bedömdes som viktigast var personlig service och pris. Minst betydelsefulla var 
faktorerna nyhetsbrev och specialerbjudande/extratjänster.

Vidare frågade vi ifall respondenterna hade besökt någon av hemsidorna tidigare. Här svarade 
fem personer att de hade besökt Ving:s hemsida tidigare och sex personer att de inte hade besökt 
någon av hemsidorna. På frågan om vilken typ av resa de brukar åka på svarade de flesta av 
respondenterna att de brukar besöka släkt och vänner eller åka på aktivitets- eller äventyrsresor. 
Resterande svarspersoner svarade att de åkte på sol- och badresor, affärsresor, kulturresor eller 
andra typer av resor. I näst sista fråga ville vi veta om och i så fall vilken researrangör de kunde 
tänka sig att åka med. Här blev svaren jämnt fördelade mellan alla svarsalternativen samt att tre 
personer inte kunde tänka sig att åka med någon av researrangörerna.

Svarspersonerna var i åldrarna mellan 20 och 29 samt 49 och 64.
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Diagram 1: Tabellen visar hur många poäng som faktorerna fick från svarspersonerna i 
enkätundersökningen. Svarspersonerna bads markera poäng, på en femgradig skala där fem är 

mest, för hur viktig de ansåg att faktorn var.

Är det viktigt för dig att känna att informationen på hemsidor är riktad till just dig?

Ja
Nej
Vet ej

Diagram 2: Tabellen visar hur stor del av svarspersonerna från enkätundersökningen som ansåg 
att det är viktigt att informationen på hemsidor är riktad till just denne.
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Diagram 3: Tabellen visar hur stor andel av svarspersonerna från enkätundersökningen som 
anser att en viss hemsida är riktad till just dem. Svarspersonerna hade möjlighet att välja flera 

alternativ.

4.2 Resultat av intervju
Intervjun  utfördes  på  fyra  av  svarspersonerna  från  enkätundersökningen.  Svarspersonerna 
tillfrågades ifall de hade svarat på enkätfrågorna och därifrån valdes två personer från den äldre 
ålderskategorin och två från den yngre ut.

I första frågan ombads respondenterna att motivera viktigheten av faktorerna. Där framkom det 
att nyhetsbrevet inte uppskattades utan upplevdes mest som störande för samtliga respondenterna. 
Person 1 svarade att specialerbjudanden och extratjänster endast var intressanta om hon inte hade 
bestämt resmål i förväg. Person 2 tyckte att det var en viktig faktor och person 3 upplevde det 
som restplatser  och  därmed  inte  lockande.  Person 4  tyckte  att  det  kunde  vara  ett  intressant 
erbjudande  om  det  skedde  i  samband  med  att  hon  hade  beställt  något  annat  av  samma 
researrangör vid ett tidigare tillfälle. 

Registrering/begränsad information bedömdes vara en besvärande funktion där person 1 ansåg att 
detta var mycket irriterande medan person 2 menade att det var irriterande men att information 
genom registrering var bättre än ingen information alls. Dock tyckte person 3 att eftersom hon 
har gjort ett aktivt val genom att registrera sig upplevde hon det som att informationen skulle vara 
anpassad till henne och därför var denna funktion viktig för känslan av utvaldhet. 
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Priset på resan var relevant för två av respondenterna och de trodde att känslan av utvaldhet steg 
med priset.  De andra  två  tyckte  att  priset  inte  spelade  någon  avgörande  roll  för  känslan  av 
utvaldhet. Däremot tyckte person 4 att skulle priset påverkas för att hon tidigare har använt sig av 
researrangören skulle känslan av utvaldhet öka genom att de belönade just henne. När det gällde 
begränsat antal platser på en resa menade två av respondenterna att känslan av utvaldhet ökar om 
det var en liten grupp som reser tillsammans. 

Tre av respondenterna upplevde att erbjudanden för medlemmar inte kändes personliga eftersom 
företaget skulle kunna ha ett stort antal medlemmar och därmed minskar känslan av utvaldhet. 
Dock tyckte en av dem att skulle det krävas att hon kvalificerades för att bli medlem skulle hon 
känna  sig  mer  utvald.  Resterande  respondent  tyckte  att  det  var  bra  med  erbjudande  för 
medlemmar. 

Personlig service ansågs vara mycket relevant för tre av respondenterna där en av de motiverade 
det med att inga erbjudanden för medlemmar kan ersätta bra personlig service. Resterande två 
förklarade att bra personlig service tillgodosåg deras behov och de därmed kände sig utvalda. 
Den resterande respondenten menade att det skulle kunna vara en viktig faktor för vissa personer 
men inte för henne personligen. 

För tre av respondenterna var personlig service den viktigaste faktorn varav en med förklaringen 
att hon upplevde att hon behöver teknisk hjälp med att boka resan. Specialerbjudanden ansågs 
vara den viktigaste faktorn för den fjärde respondenten eftersom hon tyckte att det var kul att på 
så sätt få möjligheten att boka en speciell resa. 

Person 4 är registrerad på Destination Gotlands hemsida vilket skedde i samband med att hon 
bokade  en  resa  som  ledde  till  att  hon  fick  tillgång  till  inloggningsuppgifter.  Resterande 
respondenter var inte registrerade på någon researrangörs hemsida.

På  frågan  om  bilder  på  hemsidorna  påverkade  känslan  av  utvaldhet  svarade  samtliga 
respondenter  att  de  var  av  stor  betydelse.  För  person 2  var  bilderna  på  hemsidan  den  mest 
avgörande faktorn för känslan av utvaldhet. Att känna sig utvald var viktigt för person 2 men hon 
skiljde på paketresa och äventyrsresa där utvaldhet var viktigare på äventyrsresan. 

Skäl till att välja att resa med en viss researrangör bestämdes genom utbudet av typer av resor och 
destinationer,  priset  samt  bilder  och  texter.  Om bilder  och  texter  förmedlar  en  känsla  ökade 
önskan att vilja resa med dem. Person 4 ansåg att hon skulle vara intresserad av att boka resor 
med Ving eller Läs & Res då hon känner personer som har rest med dem och sagt att de har varit 
bra. Anledningarna som nämndes för att inte vilja resa med en av de utvalda researrangörerna var 
priset, att de verkade ha ointressanta resmål, att inte ha möjlighet att få personlig service, att inte 
känna till  eller ha hört talas om researrangören och att bilderna på hemsidan inte förmedlade 
några känslor alls. 
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Faktor Respondenternas svar
Nyhetsbrev Uppskattas inte och upplevs som 

störande av samtliga respondenter
Specialerbjudande/extratjänster - Person 1: endast intressant om 

resmålet inte är bestämt än
- Person 2: viktig faktor
- Person 3: inte lockande då det 
känns som restplatser
- Person 4: intressant om 
erbjudandet relaterar till tidigare 
bokningar

Registrering/begränsad 
information

Besvärande funktion, personlig 
information förväntas efter 
registrering

Pris Två personer anser att känslan av 
utvaldhet stiger med priset

Begränsat antal platser Två respondenter tycker att 
känslan av utvaldhet ökar om det 
är en liten grupp som reser 
tillsammans

Erbjudanden för medlemmar Tre personer upplever att denna 
faktor som opersonlig, 1 person 
tycker att det är bra med 
erbjudanden för medlemmar

Personlig service Mycket relevant för tre 
respondenter

Tabell 2: Tabellen visar en sammanfattning av hur respondenterna uppfattade faktorerna.
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5. ANALYS
I detta kapitel analyseras faktorerna utifrån resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. 
Faktorerna analyseras individuellt för att förstå huruvida de påverkar känslan av utvaldhet. Där 
det  har  varit  möjligt  har  även  litteraturen  applicerats  direkt  på  faktorn.  Slutligen  analyseras 
litteraturen för att visa på sambanden mellan den och undersökningssyftet.

5.1 Analys av faktorerna
I vår undersökning rankades nyhetsbrevet som den minst viktiga faktorn. I enkäten fick nyhets-
brevet 25 av 60 möjliga poäng och i intervjun motiverade respondenterna sina svar med att det 
upplevdes som den mest störande faktorn. De ansåg att det var opersonligt och fungerade som 
reklamutskick. Detta visar på att nyhetsbrevet inte lever upp till användarcentrerad webbdesigns 
krav där det bl.a. ska tas hänsyn till vilka användarna är, vad de vill samt vad de gillar och inte 
gillar (Cato 2001). Att nyhetsbrevet ansågs vara opersonligt överensstämmer alltså inte med att 
användarens behov ska stå i fokus. Därmed sjunker betydelsen av nyhetsbrevet då användaren 
inte har någon nytta av det. Det betyder att nyhetsbrevet inte har någon inverkan på känslan av 
utvaldhet. 

Vi tror att respondenterna har rankat nyhetsbrevet som en faktor som inte spelar roll för känslan 
av  utvaldhet  på  grund  av  att  nyhetsbrev  skickas  kontinuerligt,  även  när  användaren  inte  är 
intresserad av informationen längre. De flesta användare anmäler intresse för nyhetsbrev när de 
är intresserade av att boka en resa och har inte intresse att få erbjudanden utanför den tidsramen 
som användaren brukar  eller  vill  resa.  En möjlighet  att  förbättra  detta  är  att  när  de beställer 
nyhetsbrev även får möjlighet att kunna välja vilka perioder eller hur ofta de vill ta emot det.

Specialerbjudande/extratjänster var den faktorn som fick näst lägst poäng i enkäten. I intervjun 
sades  att  den  var  endast  intressant  på  vissa  villkor,  exempelvis  ifall  personen  inte  hade  ett 
förbestämt  resmål  eller  ifall  det  skedde  i  samband  med  en  tidigare  bokning.  För  en  av 
respondenterna var det den viktigaste faktorn för att det gav möjligheten att boka en resa som 
annars inte hade varit möjlig. 

Vår  tolkning  av  det  här  resultatet  är  att  sådana  erbjudanden  upplevs  som distraherande  när 
användaren redan har bestämt sig för ett speciellt resmål. Det skulle även kunna upplevas som att 
användaren tar beslut som inte var planerade, exempelvis genom att boka en resa till ett resmål 
bara på grund av att erbjudandet verkade bra istället för att åka någonstans dit den verkligen ville 
åka.

Registrering/begränsad  information upplevdes  enligt  enkätundersökningen  som  en  mindre 
viktig faktor av hälften av respondenterna och resterande svaren fördelades mellan viktig och 
mycket viktig. De som svarade att den var mindre viktig ansåg att det var irriterande att behöva 
registrera sig för att få tillgång till mer information. De som däremot svarade att det var en viktig 
faktor förväntade sig att efter registrering skulle informationen vara anpassad till  användarens 
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önskemål. Denna funktion ingår i ett av stegen i modellen ISO 9241 (The International Standards 
Organization) för att uppnå användbarhet genom att effektivisera ”användarens insats för att nå 
användarens  mål”  (Cato  2001,  s.  6).  Då respondenternas  åsikter  om registrering  var  spridda 
verkar det bero helt på personens preferenser i vilken utsträckning faktorn påverkar känslan av 
utvaldhet. Dock tror vi att känslan av utvaldhet skulle öka ifall informationen efter registreringen 
var anpassad till användarens önskemål och behov.

De här resultaten skulle kunna betyda att användaren vill ha tillgång till information snabbt och 
enkelt utan ett extra steg emellan. För de respondenter som ansåg att detta var en viktig faktor 
skulle det kunna innebära att de anser att  det är värt  den insatsen att  registrera sig för att  få 
tillgång  till  ytterligare  information.  Detta  i  förhoppning  om  att  detta  ska  innebära  att 
informationen är mer personligt anpassad och därmed uppfyller användarens behov.

Priset på en resa ansågs vara en viktig faktor av de flesta dock inte mycket viktig. De som tyckte 
att det var mindre viktig sa att priset inte spelade någon roll för känslan av utvaldhet. För de som 
ansåg att det var en viktig faktor svarade de att känslan av utvaldhet stiger med priset. Detta 
framförallt om användaren får någon typ av prisreducering vid kommande bokningar. Det visar 
på att mervärdet spelar in i känslan av utvaldhet. Alltså om användaren erbjuds någonting utöver 
det han/hon har bokat och betalat för ökar känslan av utvaldhet.

Vi tolkar detta resultat på det viset att användarna som ansåg att priset har att göra med känslan 
av utvaldhet förväntar sig en mer speciell upplevelse om resan kostar mer, exempelvis genom 
bättre service.

Begränsat antal platser på en resa var fördelade mellan poängskalans lägre och mellersta delar. 
De som bedömde att  detta  var  en viktig  faktor  ansåg att  det  påverkade utvaldheten ifall  det 
handlade om en liten grupp som reser tillsammans. Detta kan upplevas som att användaren får 
tillgång till en upplevelse som inte tillgänglig för alla. På så sätt kan användaren känna sig unik 
och utvald. Vi tror att denna faktor är betydande för dem som gillar denna typ av resor. Däremot 
är den inte lika viktig för personer som föredrar andra sätt att resa.

Även  resultatet  för  denna  faktor  tror  vi  har  att  göra  med  användarens  förväntningar  på 
upplevelsen. Vi tror att de respondenter som bedömde denna faktor som viktig anser att genom att 
vara en del av en liten grupp kunna skapa relationer med de andra gruppmedlemmarna eller att 
ges möjlighet att ta del av en speciell upplevelse.

Fördelningen av poängen för erbjudande för medlemmar var fördelat över hela skalan. De som 
ansåg att  detta var oviktigt  för känslan av utvaldhet motiverade detta med att  researrangören 
skulle kunna ha ett  stort  antal  medlemmar och därför skulle de inte känna sig speciella eller 
utvalda. De som ansåg att detta var en viktig faktor bedömde denna faktor som betydande ifall 
det skulle krävas något av användaren för att bli medlem, exempelvis ett visst antal bokningar 
med researrangören. Respondenterna bedömde alltså denna faktor som mycket olika viktig för 
känslan av utvaldhet.

Vi tror att detta beror på att en del personer har tidigare erfarenheter med företag som lockar 
personer till att bli medlemmar hos dem, utan att ge de några förmåner. De som däremot ställde 
sig positiva till erbjudande för medlemmar har tidigare upplevt fungerande relationer till företag. 
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En annan tolkning av resultatet skulle kunna vara att personer inte tror på att de skulle kunna få 
eller ens vilja ha förmåner. Genom att vara medlem hos en researrangör skulle det även kunna 
innebära att användare automatiskt får de oönskade faktorerna på köpet, såsom nyhetsbrev och 
specialerbjudande.  Dessutom  skulle  det  kunna  krävas  att  användaren  registrerade  sig  på 
hemsidan. 

Personlig  service  var  den  mest  betydande  faktorn  när  det  gällde  vikten  av  utvaldhet  på 
researrangörers  hemsidor.  På  samtliga  av  de  undersökta  hemsidorna  fanns  möjligheten  att 
kontakta  researrangörerna,  men Ving:s  hemsida har  genom sin chattfunktion  gett  användaren 
tillgång till att enkelt kontakta dem. Eftersom denna faktor rankades högt av en klar majoritet av 
respondenterna  har  Ving:s  hemsida  sett  till  användarens  behov  på  bästa  sätt.  Genom att  ge 
användare tillgång till att kontakta researrangören ges möjligheten att få personlig service och på 
så  vis  få  användaren  att  känna  sig  speciell  och  utvald.  Här  spelar  två  av  Catos  punkter  om 
kunskap om användaren in. Dels punkten om vad användaren är, vad den vill, gillar och inte 
gillar; dels punkten om användandet som handlar om bl.a. vilka funktionella behov användaren 
har och vad den vill göra för att uppnå sina mål.

Detta resultat tror vi beror på att trots att bokningar av resor sker mestadels på Internet så finns ett 
behov från användarna att  kunna få  personlig service.  Genom att  erbjuda en sådan tjänst  får 
användarna hjälp och information angående bokningar och resor. Detta tror vi påverkar känslan 
av utvaldhet eftersom användaren får hjälp med sina personliga ärenden. Enligt vår undersökning 
ökar denna känsla ju mer tillgänglig denna service görs.

5.2 Analys av användarcentrerad webbdesign
Respondenternas  värderingar  av  faktorerna  vi  fick  av  undersökningen  kan  placeras  in  i  The 
International Standards Organizations (ISO 9241) riktlinjer för användbarhet (Cato 2001, s. 6):

• Prestationsförmåga: Precisionen och fullständigheten som användaren uppnår med hänsyn 
till målen.

Målet  i  denna  kategori  kan  vara  att  användaren  köper  en  resa  hos  en  viss  researrangör. 
Precisionen och fullständigheten är måttet för vad användaren verkligen uppnår i jämförelse med 
målet. Det vill säga att användarens vilja att boka en resa i jämförelse med det tänkta målet att 
boka en resa.

• Effektivitet: Användarens insats som krävs för att nå användarens och domänens mål. 

I den här kategorin kan registrering/begränsad information placeras in. Detta eftersom det krävs 
en insats för användaren att skapa ett användarkonto för att sedan få tillgång till mer information. 
Detta uppskattades dock inte av alla våra respondenter därför att det upplevs som en ineffektiv, 
tidskrävande och besvärlig funktion.  
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• Tillfredsställdhet: I vilken grad användaren är nöjd med egenskaper. 

Egenskaper  vi  undersökte  var  faktorerna,  funktionen  och  påverkan  av  bilderna  på 
researrangörernas hemsidor. Respondenterna bads värdera dessa på en femgradig skala.

• Användbarhet: I vilken grad användaren värderar en produkt.

Vi frågade respondenterna i  vilken utsträckning de känner sig utvalda när de befinner sig på 
researrangörernas hemsidor. 

Även  användarupplevelsen  spelar  en  stor  roll  i  användarcentrerad  webbdesign.  Användar-
upplevelsens  fokus  ligger  på  hur  användaren  faktiskt  känner  när  denne  befinner  sig  på  en 
hemsida eller använder en viss produkt. Detta är skillnaden till användbarheten där fokuset ligger 
på  hur  användbar  hemsidan  eller  produkten  är  (Preece,  Rogers  & Sharp  2002,  s.  19).  I  vår 
undersökning kom det fram att fem av sju personer som svarade att det är viktigt att känna sig 
utvald även skulle kunna tänka sig att resa med den researrangör vars hemsida som tilltalar de 
mest. Resterande två respondenter ville känna sig utvalda, känner sig dock inte utvalda på någon 
av våra valda hemsidor och kan inte heller tänka sig att resa med någon av dessa researrangörer. 
Detta visar på att en positiv användarupplevelse som framkallar känslan av utvaldhet som skapas 
genom vistelsen på hemsidan faktiskt skulle kunna leda till att användaren kommer att köpa en 
resa hos denna researrangör. Även det omvända fallet kan inträffa – misslyckas researrangören 
med att skapa en positiv användarupplevelse på sin hemsida kommer användaren möjligen inte 
att köpa någon resa hos denne.

5.3 Analys av affektiv design
Kopplingen mellan vår studie och affektiv design är hur känslor förmedlas och vikten av att 
kunna ge användaren en personlig känsla på en hemsida. Det finns flera sätt att skapa denna 
känsla exempelvis genom text. Ett annat sätt är att skapa funktioner och erbjudanden på hemsidan 
som får användaren att känna att denne är en speciell kund som har olika krav och  önskemål. 
Genom  funktionerna  skapas  en  hjälplina  från  hemsidan  till  användaren  som  kan  tillgodose 
användarens behov.

Enligt  Picard  (1997)  spelar  känslor  en  stor  roll  vid  beslutsfattande  och  en majoritet  av  våra 
respondenter ansåg att det var viktigt för dem att känna sig utvalda på hemsidor. Trots att vi 
endast har undersökt just denna känsla skulle detta kunna spela en avgörande roll när dessa fattar 
beslut. För de respondenter som inte ansåg att känslan av utvaldhet var viktig för dem skulle 
istället  föredra  att  få en  annan  typ  av  känsla  på researrangörens  hemsida.  Detta  har  vi  inte 
undersökt närmare, men det går inte att utesluta att även för dessa respondenter spelar känslor en 
betydande roll.

Eftersom en känsla kan betyda olika saker för olika användare och inte ens experterna har enats 
om  en  definition  av  vad  en  känsla  faktiskt  är  (Picard  1997),  har  vi  under  enkät-  och 
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intervjuutformningen varit noga med att förklara vad det är vi menar i vår undersökning. Trots 
detta skulle det alltså kunna finnas möjlighet att frågan som gällde hur de känner att känslan av 
utvaldhet förmedlas har tolkats olika av respondenterna. 

I boken  Affective Computing (Picard 1997) förklaras att datorer ska kunna läsa och känna av 
användarens kroppsspråk och ansiktsuttryck för att agera på korrekt sätt. Ifall datorn kunde läsa 
av var användarens blick fastnar någonstans på hemsidan skulle den kunna läsa vad det var som 
fångade användarens intresse och på så sätt sortera informationen efter intresse. Om användaren 
fastnade vid en speciell punkt skulle det kunna betyda att användaren känner sig utvald av just 
det  innehållet.  Detta  skulle  även  fungera  så  att  sidans  innehåll  sorterades  efter  vad  det  var 
användaren tittade efter, så att det som fångade dess intresse hamnade nästa gång högst upp på 
sidan.

5.4 Analys av visuell kommunikation
Samtliga respondenter som vi intervjuade tyckte att bilder generellt sett är av stor vikt och då 
framförallt  motivet  på  bilderna.  Läs  &  Res  hemsida  innehåller  bilder  som visar  framförallt 
människor  i  grupp  och  lokalbefolkningen.  Detta  återspeglar  företagets  affärsidé  som  är  att 
lokalbefolkningen  och  mötet  med  människor  utgör  en  stor  del  av  reseupplevelsen.  Escape 
Travel:s hemsida innehåller bilder som visar vita stränder och turister. Även bilderna på denna 
företagshemsida återspeglar deras affärsidé som är att sälja dyrare och exklusiva resor. Bilderna 
på dessa sidor verkar ha valts ut noga för att visa vid första anblick vad de står för och vilken typ 
av resor som erbjuds. Ving:s hemsida som däremot har en bredare målgrupp har ingen tydlig 
inriktning  på  bilderna  utan  har  endast  bilder  som  visar  natur  och  turister  men  ingen 
lokalbefolkning.

Vi bad respondenterna i enkätundersökningen att motivera om och i så fall vilken eller vilka av 
researrangörernas  hemsidor som de tyckte  riktade sig till  just  dem. Flera  av dem svarade att 
bilderna  spelade  en  avgörande  roll  i  detta.  Respondenterna  skrev  bland  annat  att  en  av 
hemsidorna visade lockande bilder och en annan att bilderna förmedlade kulturen på resmålet. 
Ytterligare en skrev att en av hemsidorna endast visade bilder med pris på och tyckte på så vis att 
det inte kändes som att resan var för individen.

Som  Bo  Bergström  skriver  i  sin  bok  Effektiv  visuell  kommunikation (2004)  skapar  bildens 
visuella  element  en  känsla  hos  mottagaren  som  skapar  en  uppfattning  om  bilden.  Våra 
respondenter har alltså studerat bilderna och på så sätt skapat en uppfattning om vilken typ av 
resor som researrangören erbjuder. Dessa bilder har väckt känslor hos användarna. Bergström 
(2003) menar att det är de bilder som tilltalar oss känslomässigt som påverkar oss mest.
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6. DISKUSSION
Frågeställningarna som uppsatsen utgick ifrån var:

• Kan man identifiera faktorer som gör att användare känner sig utvalda på researrangörers 
hemsidor?

• Upplever användare att känslan av utvaldhet är viktig vid köp av resor?

Faktorerna  som vi  bestämde  och  sedan  undersökte  om de  påverkar  känslan  av  utvaldhet  är 
nyhetsbrev,  specialerbjudande/extratjänster,  registrering/begränsad  information,  pris,  begränsat 
antal  platser  på  en  resa,  erbjudanden  för  medlemmar  och  personlig  service.  Under 
undersökningens gång visade det sig att dessa faktorer delvis påverkar känslan av utvaldhet och 
delvis inte. Faktorer som enligt vår undersökning påverkar känslan av utvaldhet mest är personlig 
service  och  pris.  Faktorer  som  påverkar  känslan  av  utvaldhet  minst  är  nyhetsbrev  och 
specialerbjudande/extratjänster.  Detta  betyder  att  faktorer  som gör  att  användaren  känner  sig 
utvald kan identifieras. Det finns även faktorer, t.ex. bilder på hemsidan, som inte nämndes av oss 
men identifierades av respondenterna. 

Sju av tolv respondenter ansåg att det var viktigt  att känna att  informationen på hemsidor är 
riktad till just dem. Respondenterna tyckte att personlig service var viktig för att den tillgodosåg 
deras individuella behov och önskemål. Priset ansågs även som en viktig faktor ifall det innebar 
någon typ av mervärde, dvs. någonting utöver det man har betalat för. Den faktorn som ansågs 
vara  mindre  viktig  var  nyhetsbrev  eftersom  det  ansågs  vara  störande  och  opersonligt. 
Specialerbjudande/ extratjänster ansågs även det som en oviktig faktor då det upplevdes som 
restplatser på resor som inte blev fullbokade.

Under enkätutvärderingen har vi påträffat intressanta kopplingar mellan svaren. Bland annat att 
en majoritet av respondenterna svarade att de brukar åka på aktivitets- och äventyrsresor men 
ändå vill få av dessa resa med Läs & Res. Detta tycker vi är anmärkningsvärt eftersom Läs & Res 
anordnar resor som är fokuserade på aktiviteter och äventyr. Vår fundering är om respondenterna 
uppfattar aktivitet och äventyr på ett annat sätt än vad Läs & Res står för. Detta skulle kunna vara 
en ansats för framtida forskning, hur personer uppfattar olika typer av resor på olika sätt. Denna 
forskning skulle dock falla innanför ramarna för turistiska och inte medietekniska studier.

Andra tänkvärda kopplingar som vi har funnit är att respondenterna från enkätundersökningen 
som kan tänka sig att resa med Ving har värderat personlig service som den viktigaste faktorn. En 
förklaring till detta kan vara att det är tydligt på Ving:s startsida att användaren har möjlighet att 
chatta med en resesäljare. Det som är tvetydigt med detta resultat är att just Ving:s chatt anses 
vara bra personlig service medan telefonkontakt som samtliga researrangörer erbjuder inte verkar 
uppskattas på samma sätt. Detta tror vi beror på att chatta är smidigt när användarna redan sitter 
vid datorn medan att ringa innebär en extra handling för dem. 
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Anledningen till att ingen av våra respondenter verkar ha upptäckt Escape Travel:s erbjudande att 
kontakta  användaren  kan  vara  att  detta  låg  gömt  på  deras  hemsida  när  undersökningen 
genomfördes. Numera verkar denna tjänst vara helt borttagen från hemsidan.

På Läs & Res hemsida ligger ”Kontakta oss” i ”Om oss”-fliken vilket kan betyda att användaren 
skulle kunna missa detta.  Istället  bör den funktionen ha en egen flik så att  det  är  tydligt  för 
användaren hur den ska kunna komma i kontakt med researrangören. Detta skulle även kunna öka 
känslan  av  utvaldhet  för  hemsidans  användare  då  personlig  service  rankades  högt  av  våra 
respondenter i undersökningen.

Utifrån dessa möjliga anledningar till varför det blev det resultatet kan vi dra slutsatsen att det är 
viktigt att utforma hemsidan så att de faktorerna som rankades högt av respondenterna framhävs 
tydligt på sidan.

Picard (1997)  skriver  om att  datorer  ska  känna  igen  och  själva  känna  känslor  för  att  kunna 
bemöta användaren på ett  personligt  sätt.  På samma sätt  fungerar  känslan av utvaldhet  i  vår 
undersökning.  Att  användaren  ska  känna  sig  känslomässigt  engagerad  genom  att  känna  att 
informationen på sidan är riktad just  till  denne.  Vidare forskning inom området skulle kunna 
bestå av att datorn får in information om användaren och dess resvanor och önskemål och på så 
sätt hitta en typ av resa i ett område som skulle kunna passa användaren. 

Vidare forskning inom området av hur känslor förmedlas på hemsidor skulle behövas då vi inte 
funnit någon litteratur som tar upp detta ämne. Ett exempel på vad som skulle kunna undersökas 
är andra känslor än utvaldhet eller en djupare undersökning av webbdesign-riktlinjer inom en 
speciell typ av hemsida. Förslagsvis skulle det kunna vara vilka riktlinjer som bör tillämpas på 
hemsidor som säljer litteratur.

För att  få  ett  bredare perspektiv  av användarens  uppfattning av faktorerna skulle  man kunna 
genomföra en undersökning på personer som befinner sig på researrangörens fysiska resebyrå. 
Detta för att möta de personer som är, eller troligtvis närmare, researrangörens målgrupp och har 
på ett eller annat sätt skapat en uppfattning om researrangören och sedan fattat beslutet att besöka 
resebyrån för vidare information.

Även för att  kunna utläsa ett  mönster för hur användarna uppfattar  faktorerna skulle en mer 
omfattande studie behövas. Dessutom skulle en studie kunna genomföras där det undersöks om 
det verkligen är våra utvalda faktorer som påverkar eller om det är andra faktorer alternativt om 
det är en kombination av dessa. Det som visar på att detta kan vara möjligt är att faktorer som vi 
inte  övervägde i  undersökningen nämndes  av  respondenter,  exempelvis  rollen  som bilder  på 
hemsidan spelar.

Inledningsvis var det inte tänkt att studien skulle innefatta påverkan av bilder på hemsidor, men 
då det nämndes upprepade gånger i enkäten av respondenterna beslutade vi att undersöka det 
närmare i intervjun. Djupare forskning inom detta område kan tänkas då det verkar vara av större 
betydelse än förväntat. Detta tillhör dock inte medieteknikens ämne och utgör därför endast en 
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liten del i vår undersökning.

6.1 Slutsatser
Uppsatsen ämnade undersöka vilka faktorer som påverkar och framkallar känslan av utvaldhet på 
researrangörers  hemsidor.  Faktorerna  som  vi  har  valt  och  undersökt  är  nyhetsbrev, 
specialerbjudanden/extratjänster, registrering/begränsad information, pris, begränsat antal platser 
på en resa, erbjudanden för medlemmar och personlig service. 

För  att  undersöka  om  dessa  faktorer  påverkar  känslan  av  utvaldhet  har  vi  valt  ut  tre 
researrangörers  hemsidor.  Researrangörerna  har  olika  målgrupper  och  affärsidéer  men  alla 
innehåller minst en av våra valda faktorer. Genom att sammanställa en enkät ville vi få kunskap 
om användarens uppfattning gällande faktorerna som bestämdes av oss. Denna enkät skickades 
till  14 personer varav 12 personer svarade. Dessa svar analyserades löpande och summerades 
slutligen.  Med hjälp av enkätresultaten sammanställdes intervjufrågorna för att  fördjupa oss i 
frågor som lämnades öppna i enkäten. Intervjurespondenterna bestämdes genom att välja ut två 
personer från den äldre ålderskategorin och två från den yngre som tidigare svarade på vår enkät. 

Resultaten vi kom fram till genom sammanställningen av enkäten och intervjuerna var att den 
faktorn som spelade störst roll för känslan av utvaldhet var personlig service. Nyhetsbrev och 
specialerbjudande/extratjänster är de faktorer som enligt vår undersökning påverkar känslan av 
utvaldhet  minst.  Hälften  av  respondenterna  tyckte  att  det  är  viktigt  att  känna  sig  utvald  på 
hemsidor. De hemsidor där respondenterna kände att informationen var riktad till dem var Escape 
Travel  och Ving.  På frågan om vilken av  researrangörerna  som respondenterna  skulle  kunna 
tänka sig att resa med blev svaren jämnt fördelade mellan alla tre researrangörerna, tre personer 
kan  inte  tänka  sig  att  resa  med  någon  av  dem.  I  intervjun  framkom  det  att  för  samtliga 
respondenterna var bilderna på hemsidorna av stor betydelse.

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  det  är  möjligt  att  fastställa  faktorer  som påverkar 
känslan av utvaldhet på en hemsida. Dessa faktorer värderas dock olika av användarna vilket 
betyder att researrangörerna måste undersöka sina målgrupper för att kunna erbjuda det som gör 
kunden mest nöjd.
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8. BILAGOR

8.1 Enkätfrågor

1. Är det viktigt för dig att känna att informationen på hemsidor är riktad till just dig?

Ja
Nej
Vet ej

2. Vilken av hemsidorna tycker du är riktad till just dig?
Flera svar är möjliga

Ving
Läs & Res
Escape Travel
Ingen

3. Motivera ditt svar från föregående fråga.

4. Vilken av följande faktorer är den viktigaste för att få dig att känna dig utvald?

Nyhetsbrev
Specialerbjudanden / Extratjänster, t.ex. rabatter eller tävlingar
Registrering  /  Begränsad  information,  dvs  tillgång  mer  information  efter 

registrering
Pris, dvs påverkar priset på resan känslan av utvaldhet.
Begränsat antal platser på en resa, dvs påverkar ett begränsat antal platser på en 

resa känslan av utvaldhet.
Erbjudanden för medlemmar
Personlig service,  t.ex.  chatt  eller  att  researrangören ringer upp för personlig 

rådgivning
Other:
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5. Förutom den viktigaste faktorn du nämnde ovan, vilka andra faktorer anser du vara 
betydande?
Utelämna faktorn du nämnde ovan.

Nyhetsbrev
1 2 3 4 5

Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

Specialerbjudanden / Extratjänster
T.ex. rabatter eller tävlingar

1 2 3 4 5
Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

Registrering / Begränsad information
Dvs mer information efter registrering

1 2 3 4 5
Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

Pris
Påverkar priset på resan känslan av exklusivitet?

1 2 3 4 5
Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

Begränsat antal platser på en resa
Dvs påverkar ett begränsat antal platser på en resa känslan av utvaldhet.

1 2 3 4 5
Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

Erbjudanden för medlemmar
1 2 3 4 5

Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt
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Personlig service
T.ex. chatt eller att researrangören ringer upp för personlig rådgivning

1 2 3 4 5
Inte  alls 
viktigt

Mycket 
viktigt

6. Har du besökt någon av hemsidorna tidigare?
Flera svar är möjliga

Ja, Ving
Ja, Läs & Res
Ja, Escape Travel
Nej
Vet ej

7. Vilken typ av resa brukar du åka på?
Flera svar är möjliga

Sol- och badresa
Aktivitetsresa / Äventyrsresa
Besöka släkt och vänner
Affärsresa
Other:

8. Kan du tänka dig att resa med någon av dessa researrangörer?
Flera svar är möjliga

Ja, Ving
Ja, Läs & Res
Ja, Escape Travel
Nej
Vet ej
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9. När är du född?

tidigare än 1945
1945 - 1949
1950 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1974
1975 - 1979
1980 - 1984
1985 - 1989
senare än 1989

Powered by Google Docs
Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms

8.2 Intervjufrågor

1. Hur uppfattar du faktorerna och hur viktiga är dem? 

2. Vilken är den viktigaste faktorn och varför?

3. Är du registrerad på någon av dessa sidor eller liknande?

4. Påverkade bilderna på hemsidorna dig?

5. Är det viktigt för dig att känna att informationen är riktad till just dig och i så fall varför?

6. Varför vill eller vill du inte resa med de nämnda researrangörerna?
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7. Motivera varför dessa faktorer är mer eller mindre viktiga för att få dig att känna dig 
utvald:

◦ Nyhetsbrev

◦ Specialerbjudande

◦ Registrering / Begränsad information

◦ Pris

◦ Begränsat antal platser

◦ Erbjudande för medlemmar

◦ Personlig service

8. Varför vill respektive vill du inte resa med Ving, Läs & Res och Escape Travel?
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