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Abstract 

This study is a thorough comparison between what people think about the website www.sl.se, 

which is a Swedish web-based travel planner for Stockholm metropolitan public transport (such 

as subways, busses and suburban trains), and how these views compares to the design of the 

actual website itself. The travel planner offers a wide range of functions and services for their 

targeted audience to find the fastest route between their current location and their destination. 

These functions are for example real time information on hold ups and malfunctions on different 

travel routes, and an interactive map of specific destinations so that the user can get a clear view 

of the area and nearby traffic stops. But how much does the average user care for these functions, 

and how often are they used on an average visit? What are the users’ motivations when they visit 

the site? Earlier research suggested that there are services and functions on this website that are 

useful and well crafted, but that some people may not be aware of. This report aims to find out 

whether it is possible that the web designers’ purpose for the site might differ from the actual 

users. 

The conclusion from this study showed us that SL got two different groups of users; the first 

group can be described as more open and will spend time to explore options and functions 

whenever it suits them. The second group however was there to use the travel planner and 

nothing else. We have come to this conclusion after analyzing each person’s answer that were 

given on the questionnaire and connected them to a number of theories. 
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1. Inledning 

SL (Storstockholms Lokaltrafik) används för att navigera och planera färdvägar mellan 

tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar. Denna tjänst kallar SL för reseplaneraren och den 

består av flera olika underfunktioner för att enkelt kunna hitta den snabbaste färdvägen med 

lokaltrafiken. Funktioner som kan assistera med detta är exempelvis störningsinformation som 

visar vilka linjer som tillfälligt har försenad avgång eller är indragna, och den interaktiva 

kartfunktionen som visar färdvägen på en interaktiv karta. SL har tidigare fått kritik för att ha 

"lurat" resenärer när reseplaneraren talar om vilken tid bussar och tåg går från respektive 

hållplats när de egentligen varit inställda.
1
 Detta ska störningsinformation hjälpa till med genom 

att söka på hållplatsens tidtabell. Dessutom ska aktuella störningar visas direkt på SL:s startsida. 

Det vi tagit reda på genom en enkätstudie är resenärers intryck av dessa funktioner. Är de ens 

medvetna om att störningsinformation är tillgänglig? I den andra problemformuleringen har vi 

utrett hur användbar SL:s hemsida är genom att utgå från en rad olika teoretiska perspektiv på 

hur en bra hemsida ska vara uppbyggd. Dessa två punkter utreds och jämförs sedan för att ta reda 

på vad användarnas motivation med sidan är, och hur hemsidan i sig är uppbyggd. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda människornas åsikter om hemsidan, och ta reda på deras 

motiv till att besöka den. Detta görs dels genom en empirisk enkätundersökning, samt en 

undersökning om vad SL:s avsikt med hemsidan kan vara, genom att noggrant utvärdera den 

utifrån ett antal teorier. Det primära målet med denna studie är att få en bild på vad SL:s 

besökare har för avsikt med sidan, och hur den kan förbättras beroende på hur detta svar ser ut. 

 

 

  

                                                           
1
 DN artikel. Reseplanerare lurar trafikanter. 2010-01-07 

 <http://www.dn.se/sthlm/reseplanerare-lurar-trafikanter-1.724933> 
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1.2 Problemformulering 

Det vi vill få reda på i studien är följande: 

 

1. Hur mycket värdesätter användarna funktioner som exempelvis interaktiva kartor, 

störningsinformation eller realtidsinformation, och hur ofta används dessa funktioner i praktiken 

av användarna? 

2. Vad är SL:s användare motivation med att använda sidan? 

 

1.3 Upplägg 

För att utreda ovanstående så kommer studien att göras i två steg. För att först ta reda på vilka 

mål användarna har med sidan så har vi gjort en enkätundersökning på ett slumpmässigt urval 

människor från SL:s målgrupp - vilket är i princip alla. Detta kommer sedan att jämföras med en 

utredning av designen på hemsidan om vilka mål skaparna av hemsidan har med den. På detta 

sätt får man fram en relativt klar bild av hur SL har lyckats anpassa sin sida för sina användare. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel står det mer noggrant om SL som företag och vilka hinder eller motgångar de stött 

på (bland annat i form av allmän kritik i press) samt en inblick i SL:s egen årsbudget. Detta är 

intressant då det kan ge en förklaring till eventuella negativa reaktioner från 

enkätundersökningen, samt ge en inblick i SL:s verksamhet. Vi går också igenom olika 

funktioner och tjänster som SL bidrar med för att nå ut till så många användare som möjligt. 

 

2.1 Allmänt om SL 

SL ansvarar dels för att det finns bra resmöjligheter i Stockholms län och dels för helheten i den 

kollektiva trafiken. Sammanlagt arbetar 14 000 personer hos SL. SL har som mål att dels 

förbättra kollektivtrafiken i Stockholm med hjälp av SL:s tre kärnvärden (Enkelhet, pålitlighet, 

helhetssyn), dels sträva efter att få fler nöjda resenärer. Enkelhet innebär att det ska vara enkelt 

att ta sig fram i trafiken med hjälp av t ex. reseplaneraren på Internet, tidtabeller, skyltar osv. 

Tidtabeller om buss eller tåg kan man söka via elektroniska sökfunktionen reseplaneraren som 

finns på första sidan av SL:s hemsida (www.sl.se). Pålitlighet är den del av SL:s kärnvärden som 

betyder att resenärerna ska kunna ta sig fram i Stockholm på ett tryggt och bekvämt sätt. Det 

tredje kärnvärdet är "Helhetssyn", vilket innebär att SL ansvarar för hela Stockholm 

kollektivtrafik. 

 

2.2 Kritik på SL:s reseplanerare 

I en artikel som publicerades den 27 december 2007 i Dagens Nyheter
2
, så framhävs att 

"reseplaneraren lurar trafikanter" och att reseplaneraren framstår som vilseledande och inte 

stämmer med tidtabellen. I artikeln "Reseplanerare lurar trafikanter" påträffas ett exempel där 

personen knyter ihop reseplaneraren med händelsen om sin flickvän, som lyder så här; "När min 

flickvän skulle ta buss 561 till jobbet idag så kollade vi på reseplaneraren vilken tid bussen 

skulle gå. Fast den kom aldrig som den skulle och på hållplatsens tidtabell står det att bussen 

inte går idag. Man måste kolla på varje enskild linjes tidtabell för att få rätt information". 

Orsaken till att reseplaneraren inte stämde med busstidtabellen tydde på att reseplaneraren visar 

att trafiken fungerar bra utan några förseningar. Men i artikeln står det att enstaka linjer och antal 

                                                           
2
 Ibid 
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bussar kan vara drabbade av julhelgen och som visar felaktiga tider. I DN:s artikel så framhäver 

SL:s pressekreterare Gisela Poellinger att de linjer som var drabbade var bussar såsom 300, 500 

och därtill flygbussar. Uppenbarligen uppstod det problem med buss- och tågtrafiken på julafton 

gällande bland annat bussar i Södertälje och tunnelbanans blå linje då tidtabellen inte riktigt gick 

ihop med nattetid. 

 

2.3 SL:s resenärer 

För att ge en bild på hur många potentiella besökare SL har så presenteras här siffror från SL:s 

årsbudget, 2008. Antalet SL resenärer på vardagar uppgick under 2008 till 701 000 per dag. I 

årsberättelsen från 2008 uppger man att en genomsnittlig dag ställdes över 200 000 frågor till 

reseplaneraren. En viktig notering i detta fall är att en dag i augusti visade resultatet på över 250 

000 frågor som ställdes till SL:s reseplanerare. 
3
 

 

2.4 Funktioner 

Det står i årsberättelsen från 2007 att reseplanerarens information endast bygger på tidtabellen. 

Det kan finnas bättre sätt att förbättra en enklare väg för funktionshindrade. Som hjälp kan man 

få information om rulltrappor och hissar för gällande station, enligt årsberättelsen 2007. SL 

arbetar med att förbättra denna typ av funktioner för enbart funktionshindrade som anges i 2007 

årsredovisning men är inte färdig idag. Man kan även nå reseplaneraren via tjänsten mobil.sl.se 

och förenkla resenärens möjlighet att få enklare och snabbare tillgång till olika information till 

exempel tidtabeller, kartor, trafikstörningar, och resealternativ. 

 

  

                                                           
3
 SL:s årsberättelse 2008. 2010-02-21  

< http://sl.se/Upload/rapporter/uploads/SLs_arsredovisning_2008.pdf>   
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2.4.1 Mitt SL 

Det infördes en ny personlig tjänst som heter Mitt SL under 2007 (se figur 1) . Denna tjänst ger 

möjlighet för användaren att själv skapa egna personliga reseplanerare antingen via mobiltelefon 

eller på webb. 

 

 

Figur 1: Mitt SL 
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2.4.2 Mobil sl se 

I en annan artikel som publicerades den 27:e mars 2009 på hemsidan "Svensk Kollektivtrafik"
4
 

så nämns det att man kan ha tillgång till reseplaneraren via iPhone (se figur 2) . Fördelen med 

att använda reseplaneraren via iPhone är att programmet är gratis och man kan enkelt ladda ner 

det från AppStore. AppStore är en distributionsplats för alla programapplikationer som hör till 

iPhone. 
5
 

 

Figur 2: Mobil.sl.se på iPhone 

 

 

  

                                                           
4
 Svensk kollektivtrafik – Reseplanerare i iPhone. 2010-01-07 

<http://svenskkollektivtrafik.se/Nyheter1/2009/Mars-2009/Reseplanerare-i-iPhone-/> 
5
 Newapps.se – SL i mobilen. 2010-01-07 

<http://www.newapps.se/iphone_program/sl-i-mobilen> 
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2.4.3 Störningsinformation 

Störningsinformationen (se figur 3) visar aktuella störningar för både buss och tåg och påminner 

resenärerna när tågen eller bussen blir försenade. Med störningsinformationen väljer man ett 

specifikt trafikslag, till exempel tunnelbanan, och ett datum och får sedan veta om tunnelbanan är 

inställd eller försenad. 

 

Figur 3: Störningsinformation  

 

2.4.4 Realtidsinformation 

Realtidsinformationen (se figur 4) är en nyttig funktion som visar aktuella tider om hur lång tid 

det är kvar tills nästa buss eller tåg anländer till den plats där man befinner sig. 

Realtidsinformationen på hemsidan är tillgänglig sedan december år 2008.
6
 Med hjälp av 

realtidsinformation kan reseplaneraren ta hänsyn till om en avgång är inställd och kanske 

rekommendera ett annat alternativ som då är baserad kring den tidshändelsen. Nackdelen med 

                                                           
6
 SL:s årsberättelse 2008. 2010-01-07 

<http://www.sl.se/Upload/rapporter/uploads/SLs_arsredovisning_2008.pdf> 
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realtidsinformation är att ibland så uppstår det förseningar ute i trafiken som 

realtidsinformationen inte är medveten om. Det betyder att funktionen följer bara den planerade 

tidsplanen. Det gör funktionen oanvändbar med tanke på resenärens olyckliga situation. Via 

mobil.sl.se kommer man åt realtidsinformation snabbare än om man är inloggad på Mitt SL. 

 

 

 

Figur 4: Realtidsinformation 
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2.4.5 Snabbare resa 

Det finns en liten och effektiv funktion som kan få resenären att komma fram till platsen 

snabbare. Funktionen kallas för snabbare resa (se figur 5) och är väldigt användbar för resenärer 

som vill hinna till jobbet tidigt. Det kan vara lite förvirrande för en del användare att söka efter 

tidtabeller och linjekartor då de inte är vana med navigationen på SL:s hemsida.  

  

 

 

Figur 5: Snabbare resa 
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2.4.6 Avancerad sökning 

Med avancerad sökning (se figur 6) så kan man specificera sin resa ytterligare, genom att skriva in mer 

information om sin resa inom kategorierna; "Via?", "Med?" och Gå?". Man kan skriva in vilken hållplats 

man vill åka via på vägen till ens destination och hur länge man vill stanna där. Om det finns ett särskilt 

transportmedel som man inte kan tänka sig att åka med så kan man kryssa bort dessa, och om man kan 

tänka sig att gå en viss sträcka så ska reseplaneraren anpassa sig efter detta om resan blir kortare.  

 

Figur 6: Avancerad sökning 

 

2.4.7 Ring reseplaneraren 

Reseplaneraren finns också i en version som man ringer till. Systemet är röststyrd och man 

svarar på frågor som ställs av datorn. Den röststyrda reseplaneraren innehåller alla hållplatser 

som finns i Stockholms län. I samtalet så kan man säga antingen "Jag vill vara framme idag 

klockan nio" eller "framme imorgon halv tio", när datorn frågar efter när man vill åka. Datorn 

förstår även olika klockslag såsom halv tolv och kvart i elva. Om det är förmiddag så kommer 
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datorn att fråga om man menar på morgonen eller på kvällen. När man pratar med datorn så kan 

man avbryta frågorna. Men det gäller att man minns ordningen, som exempelvis varifrån, vart 

och när. Dessutom kan man säga "ny fråga" om man har fastnat under samtalet. 

 

2.4.8 Interaktiv kartfunktion 

Efter att man har sökt efter en resa i den normala reseplaneraren så kan få en bättre överblick 

över resan genom att använda den interaktiva kartfunktionen. Man kommer till denna funktion 

genom att klicka på; Visa karta för: Start Mål Hela resan . "Start", "Mål" och "Hela resan" är 

länkar som tar en till det perspektiv på kartan man vill ha. Väl i kartperspektivet så kan man 

också zooma genom antingen musmarkören eller genom zoom-inställningarna till höger. Här kan 

man också ställa in så att musmarkören centrerar kartan till platsen man klickar på eller om man 

vill zooma in på kartan genom att markera en fyrkant som den sedan zoomar till.

 

Figur 7: Interaktiv kartfunktion 
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3. Tidigare forskning 

Många utvärderingar finns om andra hemsidor och andra studier har gjorts där SL har varit i 

centrum. Till exempel så gjordes 2008 en undersökning av Institutionen för ekonomi och 

företagande på Södertörns högskola om hur SL bygger upp sitt varumärke.
7
 I undersökningen tar 

man upp hur SL:s hemsida hjälper kunder med att avlasta personalen genom att ha 

återkommande frågor direkt på sidan. Nedan följer två exemplar på forskning från USA som är 

kopplade till vårt område. 

 

3.1 Scalable Intelligent Travel Planner 

I artikeln "reality: a Scalable Intelligent Travel Planner”
8
 redovisas ett datasystem vid namn 

reality som är tänkt att underlätta bokningssystemet för flyg vid långa resor. Idén bakom detta 

system handlar om att stödja resenären i deras val av resor och underlätta köpen av dessa för att 

locka fler kunder. Utmaningen i detta är att ta vara på de personliga preferenser resenärer 

föredrar och sedan presentera en unik lösning på en resa som möter dessa krav. Forskarna jämför 

köpsystemet med den framgång som e-handel av böcker och CD-skivor haft vid den period som 

studien genomfördes. Detta görs med hjälp av ett interaktivt gränssnitt som kan jämföras med det 

gränssnitt som används för SL:s reseplanerare, som att till exempel kunna skriva in "från" och 

"till" alternativ, samt "datum" och "tid" för resan. En annan lösning som denna applikation och 

SL:s hemsida har gemensamt är att de låter användarna ta del av internetbaserad teknik istället 

för att samtliga resenärer måste prata personligt med en anställd, vilket skulle leda till långa 

väntetider. 

 

3.2 The Intelligent Travel Assistant 

I den andra artikeln, ”The Intelligent Travel Assistant”, som är skriven av Dillenburg, Wolfson, 

Nelson, så redovisas en mobil apparat som heter ”The intelligent assistant”. Denna apparat är till 

för att användas vid färdresor då resenären har möjligheten att skriva in destinationen via det 

mobila systemet. En motsvarighet på detta är SL:s reseplanerare i mobiltelefonen, som på samma 

                                                           
7
  C-uppsats: Storstockholms lokaltrafik (SL) - ”Hur arbetar SL med att bygga upp sitt varumärke?”. 2010-01-07 

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1468> 
8
 reality: a scalable intelligent travel planner. Torrens, Marc, Hertzog, Patrick mfl. 2010-01-07 

<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=952655> 
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sätt hittar de snabbaste vägsträckorna i trafiken. Forskarna tar upp egenskaperna hos den mobila 

apparaten och beskriver dessa funktioner noggrant. En unik funktion som redovisas i artikeln är 

ride-sharing som är en tjänst, som erbjuder resenären färdresor till platser i landet. Tjänsten är 

indelad på två sätt; pre-determined och dynamically. Begreppet pre-determined betyder att 

resenären bokar i förväg på förutbestämda platser t.ex. i hemmet och i jobbet. Det andra 

begreppet dynamically innebär att man kan öka antalet personer per fordon.
9
 

  

                                                           
9
 The Intelligent Travel Assistant. Dillenburg, John F. Wolfson, Ouri, Nelson, Peter C.  2010-01-07 

<http://74.125.155.132/scholar?q=cache:odrBozyho6oJ:scholar.google.com/+travel+assistant&hl=sv&as_sdt=2000> 
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4. Teori 

I det här kapitlet tar vi upp teorier från boken "Design av informationsteknik"
10

 där vi går in på 

vad god design har för betydelse för användaren och dennes intryck av hemsidan. Teorier 

presenteras om vad som är bra design när det kommer till att utforma hemsidor. Dessa teorier 

kopplas sedan ihop med utvärderingsteorierna under kapitel sex för att ge en bild av hur SL:s 

hemsida mäter sig med den standard som finns idag (när det kommer till teorier om gränssnitt 

och utformning av hemsidor). Detta görs för att delvis besvara om användarens motivation med 

att använda hemsidan har att göra med sättet den är uppbyggd. Om användarens motivation är att 

använda SL:s funktioner så spelar ändå gränssnittet på sidan stor roll, då en hemsida kräver god 

design för att vara användbar vilket förklaras under detta kapitel. Om undersökningen på kapitel 

sex ger ett dåligt intryck av hemsidan så kan detta ge en lösning till hur SL kan locka fler 

besökare.  

 

4.1 Vad är god design? 

I boken "Design av informationsteknik” tar man upp god design och ställer frågan: Vad är god 

design och kan det mätas eller analyseras? Det är svårt att klargöra vad en bra design egentligen 

är för något. En användare har behov av en viss produkt eller tjänst, och det kan finnas 

funktioner som användaren inte har användning av. Tekniken blir inte heller så lyckad om den 

inte uppfyller vissa funktioner. 

 

4.2 Design av Informationsteknik 

I boken "Design av informationsteknik" anser författarna Jonas Löwgren och Erik Stolterman att; 

"Ett fullständigt begripligt användargränssnitt är ointressant om de grundläggande funktionerna 

inte svarar mot användarnas behov eller önskningar". När en ny artefakt som t.ex. mobiltelefon 

lanseras så förväntar sig användaren att funktionerna i en mobiltelefon ska tillfredsställa 

användaren. En del människor tittar på recensioner för olika artefakter för att veta om den har 

fått bra eller dåliga betyg angående funktionerna i dessa system. Användaren vill vara säker att 

han har fått tillräckligt med information innan han köper produkten. Det dyker upp nya artefakter 

                                                           
10

 Design av informationsteknik. Löwgren, Jonas, Stolterman, Erik 
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med nyare funktioner som anpassas hela tiden efter användarens önskningar. Varje användare 

har olika behov; En del mobilanvändare begär att mobiltelefon ska ha bra megapixel kamera, för 

att kunna använda den i olika sammanhang. Andra mobilanvändare bryr sig inte om den 

kameran, men använder telefonen främst för att ringa. Författarna Jonas Löwgren och Erik 

Stolterman framhäver, "En intelligent och adaptiv digital artefakt med enastående förmåga till 

självständigt resonemang är värdelös om den inte levererar sina resultat i tid"
 11

. En artefakt kan 

bli värdelös och oanvändbar ifall en användare inte har kunskaper om hur artefakten används. 

Anledningen till att användarna inte har behov av denna typ av artefakt kan vara att artefakten 

har mängder av funktioner som användarna inte har någon aning om vad de ska användas till. 

Det framhävs i "Design av informationsteknik" att designaren tar ställning för vad som bör göras 

för att utveckla sina förmågor för designen.  Därför måste designern som utformar en sådan 

artefakt tänka ordentligt på målgruppen och se till att designen är tillgänglig för alla målgrupper. 

Designern har då uppgiften att försöka hitta en lösning som förenklar användbarheten i 

artefakten. 

 

4.3 Allmänt om design 

I och med teknologins utveckling har ett särskilt behov uppstått i samhället. Förr lades det stor 

vikt på att interaktiv design var effektiv, vilket fungerade då sådan teknik hittades främst på 

arbetsplatsen. Men de senaste 15 till 20 åren har en förflyttning uppstått av produkter som nu kan 

hittas utanför arbetsarenan, t.ex. i hemmet, i samhället och i personligt bruk. I med denna 

förflyttning så uppstod ett behov av att interaktiv design inte enbart ska göra det den är till för, 

men också ge en positiv upplevelse när man använder den. 
12

 Faktorer såsom kontext, målgrupp 

och aktiviteter, blev viktigare som SL måste ha i åtanke vid utvecklingen av deras hemsida. Det 

är på denna princip som vår utvärdering av hemsidan kommer byggas på i detta avsnitt. 

 

4.3.1 Tillgänglighet 

Att alla människor ska ha samma tillgång till hemsidor och andra artefakter har länge varit ett 

viktigt krav, både ur etisk och laglig synvinkel. I dessa tider när fler och fler hemsidor skapas 
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 Ibid, sida 6. 
12

 Designing Interactive System, 2005. Benyon, David. Turner, Phil. Turner, Susan. Kap 3, sid 51 
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och ny teknologi introduceras så måste designer och utvecklare fokusera på kraven som vissa av 

deras målgrupp kan ha. Idag så finns det instruktioner från bland andra World Wide Web 

Consortium
13

 och bolag som Funka Nu
14

  på hur t.ex. en hemsida ska designas för att gränssnittet 

lätt ska kunna anpassas för människor med speciella krav på teknik, pedagogik och språk. 

Tillgängligheten går ut på att det inte ska finnas hinder för några målgrupper inklusive 

funktionshindrade för att kunna använda webbsidan. Det finns även andra felaktigheter; 

typsnittet är för litet att se och läsa, det är svårt att förstå orden eftersom orden är obekanta för 

användaren, menyer som baseras kring bilder som användaren inte har möjligheten att se. Dessa 

felaktigheter kan upptäckas ifall man är en medveten designer och man borde tänka på att alla 

ska kunna använda webbsidan. 
15

 

 Teknik   

Bra teknik på en hemsida innebär att användare ska kunna använda sina egna hjälpmedel för att 

styra hemsidan. För att detta ska lyckas så måste alla hemsidor vara anpassade till en och samma 

standard i sin struktur. Denna standard är bland annat att ha rätt element och attribut i koden och 

använda CSS (Cascading Style Sheets) som separerar innehåll från design. För att utvecklare ska 

kunna utvärdera sina egna hemsidor på ren strukturnivå så kan de använda sig av en validator 

som är utvecklad av tidigare nämnda W3C.
 16

 Om hemsidan går igenom denna kontroll så kan de 

vara relativt säkra på att deras hemsidor är anpassningsbara för de flesta plattformar och 

mjukvaror.
 17

 

 Pedagogik  

Att ha bra pedagogik på sin hemsida handlar i princip om att ha en logisk navigering vid vanlig 

användning av hemsidan. Man måste begripa vart man befinner sig på sidan, få begripliga 

felmeddelanden, kunna backa i formulären och uppleva konsekvens i gränssnitt och design. Att 

                                                           
13

  World Wide Web Consortium. 2010-01-07 <http://www.w3.org> 
14

 Funka nu. 2010-01-07 <http://www.funkanu.se> 
15

 Användbarhetsboken. Sundström, Tommy. 2010-01-07 

<http://www.anvandbart.se/system/files/Anvandbarhetsboken-utdrag-Anvandarorientering.pdf> 
16

 World Wide Web Consortium validator. 2010-01-07 

 <http://validator.w3.org> 
17

 Funka Nu. Teknisk tillgänglighet. 2010-01-07  

<http://funkanu.se/Vi-erbjuder/Analyser/Teknisk-tillganglighet/> 
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utvärdera detta på ett konsekvent sätt är inte lika enkelt som att validera kod och struktur genom 

W3C, men är minst lika viktigt, särskilt för personer med särskilda handikapp. Det krävs framför 

allt erfarenhet för att kunna utvärdera en hemsida på denna nivå, men riktlinjer finns bland annat 

från W3C.
18

  

 Språk   

Enligt Funka Nu så är tekniken och strukturen på sidan blir mer eller mindre meningslöst om 

innehållet är svårbegripligt. Enligt forskning som är gjord av bland andra Pedagogiska Resurser 

19
 så har hela 25 % svårt att läsa längre texter, varav 7-8 % läser såpass långsamt att de ej kan ta 

sig igenom en längre text. Vid utveckling av universell design (Design för alla) som SL gör så 

måste detta uppmärksammas för att inte utesluta bland andra dyslektiker och utvecklingsstörda 

med språksvårigheter. Det handlar om att uppmärksamma tilltal, språkstruktur, ordval, svåra 

begrepp, disposition etc.
 20

 

 

4.3.2 Användbarhet 

Användbarheten har sina viktiga sidor som designern kan dra nytta av vid skapandet av 

webbplatsen. När man börjar designa en webbplats så ska man främst tänka på att webbplatsen 

ska gå att använda. Om webbplatsen inte är användbar på något vis så har hemsidan ingen 

betydelse alls. Det som gör en webbplats unik är dels hur mycket användaren har behov av sidan 

och dels hur användbar den är att använda. Då man tidigare har undersökt olika typer av 

hemsidor har man kommit fram till att användbarheten ligger i designen och till vilket syfte man 

använder hemsidan. 

 

4.3.3 De ”fyra dörrarna” 

Att ta tag i begreppet användbarhet är nödvändigt och det finns en modell till det som kallas för 

"De fyra dörrarna". Modellen visar hur användaren tänker när personen är inne i en webbplats. 

Boken som kommer att användas i detta område heter "En sajt kräver tre sorters design" som är 
                                                           
18

 Funka Nu. Pedagogik. 2010-01-07 <http://funkanu.se/Vi-erbjuder/Analyser/Pedagogisk-tillganglighet/> 
19

 Lättläst - en angelägenhet för många. 2010-01-07 

<http://www.resurs.folkbildning.net/object/257559/cmsso/1/lattlastenangelagenhetformanga.htm> 
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 Funka Nu. Språklig tillgänglighet. 2010-01-07  <http://funkanu.se/Vi-erbjuder/Analyser/Spraklig-tillganglighet/> 



22 
 

skriven av Jonas Söderström.
21

 I modellen "De fyra dörrarna", beskrivs fyra olika dörrar som 

representerar användarens interaktion med en webbplats. Det användaren måste göra för att 

kunna passera genom dörrarna är att i helhet förstå användningen av hemsidan. Själva 

"uppdraget" börjar med att användaren har ett mål som personen ska utföra, till exempel ta reda 

på vilken tid tåget anländer till stationen eller så vill hon kolla på en video i YouTube. 

 Utseendet på webbplatsen  

Tanken med modellen är att se om personen kommer att nå till målet genom att passera de fyra 

dörrarna. Den första dörren som personen passerar är utseendet på webbplatsen. Att upptäcka en 

ny webbplats på datorskärmen är som att träffa en gammal vän första gången sedan förskolan. 

Det gäller att ge ett intryck när man är inne på webbplatsen första gången. För användarens 

upplevelse så är det viktigt för användaren att kunna förstå grundområdena såsom utseendet 

(designen) och grafisk stil. 

 Språket  

Användaren passerar den andra dörren; språket. Detta är grunden som håller ihop webbplatsen. I 

en webbsida möter man information som beskriver dels historiken om webbplatsen och dels hur 

sidan fungerar. Språket i en webbplats syftar på att användaren ska förstå vilken information som 

finns i respektive menyer och hur dessa funktioner används på bra och lämplig sätt. 

 Strukturen på webbplatsen  

Den tredje dörren är strukturen och användarens uppgift är att använda sig av denna struktur på 

webbplatsen. Det betyder att användaren måste testa sig fram för att hitta det de söker efter 

genom navigeringen och på så sätt dra slutsatser kring webbplatsens struktur. 

 Interaktionen  

När användaren finner den information de letar efter så har man i princip uppnått sitt mål. I detta 

fall så pratar man om den fjärde dörren som är interaktionen. Webbplatsen har blivit en 
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interaktionsplats då användaren interagerar med webbplatsen på ett effektivt sätt. På en 

webbplats så kan användaren göra saker beroende på hemsidans syfte; Man bemöter individer 

som använder webbplatser, för att beställa varor, chatta med vänner, skicka e-post till varandra 

osv. Meningen med interaktionen är att användaren ska förstå hur navigeringen sker på 

webbplatsen och vilka funktioner som styr webbsidan. 

 Förtroendet på webbplatsen  

Det som användaren hittar på nätet behöver inte alltid vara sant. Användaren måste ta reda på 

vem som ligger bakom hemsidan och vilken dag eller datum som själva informationen har lagts 

upp. Detta kan mycket väl refereras till Wikipedia där informationen som man har hittat på det 

webbplatsen kan antingen vara sant eller falskt. Frågan är om det går att lita på webbplatser som 

Wikipedia. Användaren har rättigheten att kolla upp kvalitén på webbsidan, vilka personer som 

har skrivit information osv. Om det visar sig att det bara läggs upp falsk information på 

webbsidor såsom Wikipedia så tappar man till slut förtroendet för den hemsidan. 

 

4.3.4 Usability 

Enligt Nielsen 
22

  så består usability av fem olika kvalitetskomponenter som nämns nedan. 

 

Learnability; Designen på webbplatsen ska vara lätt att lära sig och förstå. Användaren ska 

kunna komma igång med produkten efter att har testat designen första gången. Dessutom ska han 

veta vad han gör inne på webbplatsen.  

 

Efficiency; Webbplatsen ska både vara enkel och lätt att använda. Användaren ska utföra sina 

handlingar snabbt och effektivt via hemsidan. 

 

Memorability; En webbplats ska vara lätt att minnas. Det blir enklare för användaren att förstå 

hur webbplatsen fungerar om hemsidan har tydligare grafisk gränssnitt. 

 

Errors; Hur ofta brukar användaren göra fel på webbsidan? Systemet borde designas så att 
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24 
 

användaren kan undvika att ”göra fel”. 

 

Satisfaction; Användaren ska känna sig nöjd samt trivas vid användning av webbsidan. 

 

4.3.4.1 Utility 

Ordet utility på engelska refereras till sidans nytta. Är funktionerna på sidan tillräckligt nyttig för 

användaren? Både användarvänlighet och sidans nytta (eng. utility) är relevanta för att tillfredsställa 

användaren.
 23

  

 

Ur Nielsens perspektiv ger han ett exempel på hur användaren inte kan hantera funktionerna på 

sidan för att grässnittet och navigationen inte är tillräckligt tydliga. Det påpekas att om en 

webbsida har otydlig grafiskt gränssnitt och dålig navigering, så kommer användaren att lämna 

sidan. Om hemsidan inte uppfyller de krav som ställs av användaren så vill de helst lämna 

platsen. Då personen går vilse och inte vet hur sidan fungerar så förmodar användaren att denna 

sida inte är tillräckligt användarvänlig.  

 Hur kan användarvänligheten förbättras på en webbsida?  

För att förbättra användarvänligheten på en webbplats så krävs det att designern gör en 

användarstudie. I början av användarstudien ska forskaren eller designer anlita några användare 

(testpersoner) och de ska utföra olika uppgifter via en webbplats. Forskaren ska observera hela 

händelsen genom att granska vad testpersonen gör för något på sidan dvs. vilka åtgärder som 

görs av testpersonen för att lyckas med uppdraget. Forskaren ska även se om testpersonen har 

svårigheter att navigera runt på webbplatsen. Vid undersökningen ska man inte prata, istället ska 

man låta testpersonen göra det. I Nielsens synvinkel så framhäver han att det är viktigt att varje 

testperson utför sina handlingar individuellt och att man låter de själva lösa de problem som 

kommer att dyka upp framöver. Att testa med fem användare är tillräckligt nog för att ta reda på 

webbplatsens viktigaste problem på användarvänlighet. 
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 Iterative design  

Iterative design är en lämplig väg för att öka kvalitén på användningen av webbsidan. Jakob 

Nielsen
24

 beskriver iterativ design som en process där forskaren utför olika tester med ett antal 

användare. I sådana studier ska man köra tester med testpersoner som ger feedback på 

webbplatsen ifall de hittar problem. Eftersom huvudmålet med användbarheten (eng. usability) 

är att förbättra webbplatsen, antecknas vilka svagheter som uppkommer på undersökningen. I 

den första studien har fem användare hittat 85 procent av användbarhetsproblem (eng. usability 

problems) kring en webbplats. Dessa problem ska lösas genom att designa om webbplatsen så att 

sidan blir lätt att använda och förstå. Efteråt måste webbplatsen testas igen av flera testpersoner. 

Även fast designern har gjort ändringar på webbplatsen så finns det ingen garanti för att detta har 

fixat användbarhetsproblemet (eng. usability problems). Det andra testet avgör om den nya 

versionen av webbplatsen har löst problemet eller inte. Men risken blir att man finner ytterligare 

användbarhetsproblem även om de gamla problemen till slut gick att lösa. 

 

4.3.6 Acceptans 

Skillnaden mellan användbarhet och acceptans är att acceptansen kan bli förstådd av 

användningen i kontexten medan användbarhet kan bli utvärderad i en miljö som till exempel 

laboratorium. Begreppet acceptans använder följande definitioner för att förstå vad acceptans 

handlar om.
25

 

 Politik (eng. political)  

Litar folk på webbplatser? Går det att acceptera en viss design och varför? Hur känner folket för 

webbplatser som gör det enklare för människan? De frågor som ställs skall besvaras, frågorna är 

till för att få ett grepp om hur teknologin utvecklas i takt med användarens anpassning kring 

denna utveckling. 
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 Lämplighet (eng. convenience)  

Webbplatser ska passa in i människans vardag och göra det tillgängligt för användaren att kunna 

använda dem oavsett var han befinner sig. Designer måste säkerställa att webbplatser kan 

användas i olika miljöer exempelvis i skolan, hemmet, jobbet osv. SL:s hemsida finns tillämpad 

på iPhone mobiltelefoner och gör det lättare för användaren att var som helst titta på tidtabellen 

via mobiltelefonen. Nuförtiden skickar många individer dokument via internet medan det finns 

individer som anser att det är obekvämt att läsa texter elektroniskt.  

 Nyttighet (eng. usefulness)  

En webbplats ska vara så pass nyttig att det ska förändra användarens levnadssätt. På SL:s 

webbplats finner man reseplaneraren som automatiskt söker igenom vilka tider tågen och bussen 

anländer. Genom att använda reseplaneraren så blir det väldigt nyttigt för användaren att kunna 

veta i förväg vilka tider tågen anländer till platsen. 

 Ekonomisk (eng. economic)  

I boken "Designing Interactive Systems" så hävdar Don Norman att dagens teknologi är som en 

stol med tre ben.
 26

 Med det menar Norman delar som exempelvis marknadsföring (eng. 

Marketing), teknologi (eng. Technology) och användarerfarenhet (eng. User Experience). Man 

kan inrikta sig på de olika aspekterna i användarerfarenheten för att få mer förståelse kring 

användarens samspel med webbplatsen. 

 

Acceptansen bidrar med att användaren har motivationen vid användningen av en webbplats. 

Först måste användaren vara delaktig och begripa hur webbplatsen fungerar. På så sätt kommer 

användaren uppfatta denna webbplats som ett användbart hjälpmedel. Om användaren har svårt 

med att använda webbsidan så kan acceptansen påverkas negativt. Detta kan resultera i att 

användaren inte längre vill använda hemsidan på grund av att den varken är användbar eller 

användarvänlig.
27 
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4.3.7 Engagemang 

Engagemang (eng. Engagement) innebär att få människor att engagera sig i olika kvalitéer av 

upplevelser. När en person läser en bok så känns det som man är inne i boken och medvetet så 

tänker personen att huvudkaraktären i boken är "jag". Ett annat exempel på när människor 

medverkar i en aktivitet är när de tittar på en spännande fotbollsmatch. I boken "Designing 

Interactive System" så tar man upp olika nyckelelement som rör området engagerbarhet; Identitet 

(eng. Identity), Anpassning (eng. Adaptivity), Berättande (eng. Narrative), Fördjupa sig (eng. 

Immersion), Flöde (eng. Flow). Begreppen förklaras mer noggrant här: 

 Identitet (eng. Identity)  

Om man medverkar i en aktivitet och det helt plötsligt händer något oväntat, då blir man påmind 

om att det inte är verkligt. En fråga som ställs i Benyons bok är; "Are you a Mac or Windows 

person or don't you care?"
 28

 Det finns flera skäl till varför man inte använder operativsystemet 

Mac om man är en Windows användare. Anledningen är att man är ovan med egenskaperna hos 

Mac, som dels kan vara det grafiska gränssnittet och dels navigationen. Då föredrar individen 

hellre Windows eftersom personen kan ha lättare att använda den utan större problem. Individen 

kan ha använt Windows så pass länge att han inte ens brytt sig om att testa Mac 

operativsystemet. 

 Anpassning (eng. Adaptivity)  

Engagerbarhet handlar inte om att göra aktiviteterna enklare, men att uppleva dem på olika 

nivåer. Numera släpps det 3D filmer på biograferna i Sverige och på dessa visningar så har man 

på sig särskilda 3D-glasögon för att uppleva denna effekt i biosalongen. Och när man spelar tv-

spel så kan man ändra på svårighetsgraden i spelet så att spelet blir svårare att klara av. Många 

vill utmana sig själv och bevisa att man kan klara av spelet när svårighetsgraden ligger på hög 

nivå. En del vill dock enbart uppleva spelkänslan på enklare nivå för att koppla av från 

omvärlden. 
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 Berättande (eng. Narrative)  

Berättande har att göra med hur man berättar en bra berättelse med övertygande karaktärer, så 

handling och spänning hör till i denna kategori. Berättande handlar inte bara om fiktion men 

däremot om hur man använder den för reklam för att presentera en helt ny produkt. 

 Fördjupning (eng. Immersion)  

Filmer är ett exempel på hur människor kan bli påverkade rent känslomässigt. I en dramafilm 

som innehåller sorgliga scener så kan man bli tårögd eftersom man blir starkt påverkad av både 

handlingen och karaktärerna i filmen. Om en film är tillräckligt bra gjord, och får en att glömma 

bort resten av omvärlden, så upplever man en så kallad fördjupning i filmen. Och samma effekt 

ska man sträva efter när man gör en hemsida. 

 Flöde (eng. Flow)  

Ordet Flow betyder hur ett tillstånd ändras till en annan. Om man befinner sig på en plats och tar 

sig till en annan så måste design och struktur vara likadan eller relevant så att man helt plötsligt 

blir konfunderad över den plötsliga ändringen. 

 

4.3.8 Trovärdighet 

Det största problemet som de flesta webbsidor har nuförtiden är att de saknar trovärdighet, och 

då blir det svårt att avgöra om en webbplats är legitim eller inte. I detta avsnitt finns några 

faktorer som gäller om man uppnår trovärdigheten på en webbsida. Det första steget är att visa 

att man är närvarande. När man skapar en webbsida så ska man tänka på att vara tydlig med 

kontaktuppgifter så det blir enkelt för användaren att hitta e-postadress och telefonnummer till 

tillverkarna av sidan. Det är relativt viktigt att webbplatsen har en historik kring personalen och 

företaget. Det blir också mer trovärdigt om man har bilder på personalen så användaren blir 

övertygad om att företaget finns på riktigt. En annan bra lösning på trovärdighet är att länka till 

andra företag som är trovärdiga och som sedan kan länka tillbaka till ens egen. 

 

Det andra steget är att ta upp vanliga frågor som ofta ställs till företaget. Dessa frågor ska man 
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som webbadministratör besvara för att besökaren ska veta företagets helhet. Att man sedan också 

har tydlig och riktig information gör en sida trovärdig. 

 

I nästa steg kan företaget visa att man leder marknaden. För att få flera kunders förtroende så 

handlar det om att övertyga besökarna att företaget har utvecklats ordentligt och att de nöjda 

kunderna har ökat. En designer måste också uppdatera webbsidan regelbundet för att visa att 

företaget lever och att det fortsätter att växa. Helst så ska också en sida se ”snygg” ut så att fler 

besökare upplever hemsidan som modern. 

 

Det fjärde steget är att hjälpa kunden med problem genom att dela med sig tips och artiklar via 

webbsidan. Detta är väldigt viktigt om kunden söker en specifik information och inte kan hitta 

den. Ett bra tips är att ordna fram bra artiklar som får många träffar på sökmotorer, såsom 

Google eller Yahoo, och som på så sätt leder in kunden på ens hemsida. 

 

Det femte steget handlar om att företaget ska förtydliga för kunden om vad de kan göra för dem. 

Exempelvis ställa frågor som: Vad kan företaget göra för kunden? Vad är företagets mål med 

målgruppen? Det går inte bara att skryta om företaget, utan man måste bevisa för kunden att det 

går att använda hemsidan för nyttiga behov. Man ska inte heller länka till sidor som har låg 

trovärdighet, då detta kan det skada sidans "image" och trovärdighet. Efter detta så bör man som 

designer kontrollera texten på webbsidan så att allting är rättstavat. Ett lämpligt sätt är att 

korrekturläsa sajtens innehåll minst två gånger så att man inte hittar några stav- eller faktafel.
29

 

 

4.3.9 Navigation 

Navigationen är en nyckelkomponent inom design. Det finns generella regler som en designer 

bör följa för att uppnå designen successivt. Den första regeln gäller att navigeringen ska vara 

enkel. 

 

Andra regeln gäller att man skapar tydliga menyer för webbplatsen så att besökaren kan begripa 

vad som finns i varje meny. Om sidorna på webbplatsen har dålig designstruktur så kan det 
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orsaka problem för användaren att hitta informationen. 

 

Den tredje regeln betyder att när besökaren klickar på en sida så ska den bli påmind om var den 

befinner sig. Om en webbsida innehåller många sidor ska man tänka på att skapa en 

navigeringsknapp som möjliggör för besökaren att kunna backa till huvudsidan.
30

  

  

En webbplats kan locka många besökare om målgruppen kan dra nytta av webbplatsen. När 

besökarna inte kan hantera navigeringen på hemsidan så kan de inte ge ett omdöme om vad som 

var det positiva och negativa med navigeringen. Besökarna kan känna sig frustrerade om varje 

sida har olika designstrukturer vilket kan göra det svårt för besökarna att kunna navigera. 

Slutligen kan de ge upp och aldrig återvända till webbplatsen igen. Ett bra tips för en designer är 

att skapa en webbplats som har bra navigationsstruktur, och därigenom göra det lättare för 

besökaren att navigera runt på webbplatsen.  

 

Navigation handlar om att ta reda på olika information på sajter och att få användaren motiverad 

att navigera runt via den interaktiva miljön. I Benyons bok så framhäver man tre olika 

definitioner som har relaterade aktiviteter.
 31

 Den första definitionen av begreppet object 

identification fokuserar på hur användaren begriper och klassificerar dessa objekt i en interaktiv 

miljö. 

 

Det andra begreppet heter utforskning och betyder på engelska exploration. Exploration innebär 

att användaren har förmågan att hitta i den lokala miljön och hur kunskapen relateras till andra 

miljöer. Det sista begreppet heter på engelska wayfinding då användaren använder sin navigering 

via webbplatsen för att hitta ”destinationen”. Man kan urskilja de två definitionerna; att 

identifiera objekt (eng. object identification) och utforskningen (eng. exploration). Utforskningen 

(eng. exploration) fokuserar även på användarens förståelse kring vad som finns i miljön och hur 

sakerna är relaterade. 
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Object identification har att göra med hur man hittar kategorier samt objekt på webbplatsen. 

Objekt som finns i webbplatser har olika betydelser för olika individer.
 32

 

 

 

 

 

 

5. Metod 

I detta kapitel så finns en detaljerad beskrivning på hur den valda metoden fungerar och varför 

den är bäst anpassad till vår forskning. Den går också in på hur vi som forskare har anpassat 

denna teori till arbetet i sig, vilka kritiska val som gjorts och hur detta kan ha påverkat oss 

antingen positivt eller negativt. Informationen vi använder kommer från ett antal böcker och 

författare som tidigare forskat i ämnet. 

 

5.1 Datainsamlingsteknik (Enkät) 

I en kvantitativ studie så måste man ta hänsyn till vilka frågor som ska ställas till målgruppen 

och i vilken ordning frågorna ska placeras, så att respondenter ska kunna besvara frågorna så 

enkelt som möjligt. Enkäten är endast relevant för människor som bor eller har bott i Stockholms 

län då uppsatsen enbart handlar om Storstockholms lokaltrafik. I enkäten så står det tydligt att 

respondenterna förblir anonyma, och svaren kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Anonymitet ger respondenterna frihet att uttrycka sig mer personligt om ämnet. Med deras svar 

så kommer vi få fram till statistik om hur användarnas erfarenhet med hemsidan är och hur de 

prioriterar funktionerna (reseplanerare, realtidsinformation, störningsinformation osv.) som den 

erbjuder. 
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5.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden utmärks av struktur och formalisering. I en kvantitativ forskning har 

forskaren kontroll över undersökningssituationen. I dagens läge är metoden användbar för att 

göra statistiska mätningar kring en undersökning. Enkätundersökning är ett bra exempel på en 

kvantitativ metod. Man kan enkelt skapa egna enkätundersökningar och få statiska mätningar 

(siffervärde) genom att antingen göra en egen hemsida, eller använda en färdig service såsom 

Google Docs.
 33

 Ursprungligen så var skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder att 

kvantitativa antar numeriska värden (ålder, längd, inkomst etc.), och kvalitativa antar icke-

numeriska (kön, civiltillstånd, gymnasielinje etc.). 

 

5.3 Population och urval 

Enligt Jan Trost i "Enkätboken"
34

 så är det viktigt att specificera urvalet så mycket som möjligt. 

Även om svaret på just denna fråga är "Svenska folket" så måste man ta hänsyn till olika faktorer 

som åldersgrupper, var de bor och allmän språkkunskap. Med representativt urval så låter man 

ett fåtal personer representera det övriga urvalet i ens urvalsram. Trost jämför storleken på detta 

representativa urval med krona och klave; ju fler gånger man kastar, desto närmare 50-50 

kommer man, men i praktiken så kommer det aldrig hända att om man singlar slant 100 gånger 

så kommer slanten aldrig hamna 50 gånger på klave och 50 gånger på krona. Det är enbart 

principen "ju fler urval, desto bättre" som gäller enligt Jan Trost. 

 

5.3.1 Vårt urval 

Vi använder oss av representativt urval, vilket innebär att man låter en liten del av urvalet 

representera resten av populationen inom urvalsramen. Detta urval kan brytas ned i en 

grundläggande kategori; personer som har använt SL:s reseplanerare. För en webbenkät som inte 

publiceras på SL:s hemsida så kan det vara svårt att nå ut till denna folkgrupp, men högst troligt 

är det att folk som bor i Stockholm är medveten om hemsidan, särskilt om dessa har dator- och 
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interneterfarenhet. Enkäten är också utförd på svenska vilket betyder att urvalet avgränsas till de 

som pratar svenska. 

 

5.4 Enkäter på webben 

Webbenkäter är ett billigt sätt att grunda en undersökning på, då det är lätt att sprida och 

administrera sin enkät, och man behöver inte registrera svaren, vilket också är tidseffektivt. Man 

kan också välja sitt urval på två sätt; antingen via webbsidor som besöks av den målgrupp man 

fokuserar på, eller via kända e-postadresser. Att skicka via e-post kan jämföras med ett brev via 

posten, som innehåller en fysisk enkät, med skillnaden att det medföljande missivbrevet 
35

 bör 

vara kortare formulerat. Detta gäller också antalet frågor, då man med brevenkäter med en gång 

ser hur lång den är och på så sätt få en uppfattning om hur lång tid det kommer ta. Vid 

webbenkäter så måste detta tydliggöras så att informanten inte ger upp efter en stund, utan att 

veta att det bara är några fåtal frågor kvar. I vår enkät så står det i början att den tar cirka tre 

minuter att genomföra. Vill man se hur många frågor som är kvar så kan man bara scrolla ner i 

sidan man befinner sig i. Trots att webbenkäter är billigare och snabbare än dess 

brevmotsvarighet så har enkäter via e-post en långsammare svarsfrekvens, och det finns ett par 

teorier varför.
 36

 Jan Trost säger att man lättare glömmer bort ett mail i ens inkorg än ett brev 

som ligger synligt på bordet, och när påminnelser kommer via E-post så upplevs de mer som 

”tjatiga” än när de kommer som brev. Rent tekniska orsaker kan finnas beroende vilket 

datorprogram som används för att göra enkäten, till exempel att enkäten fastnar i brandväggar 

eller spamfilter. Google Docs har dock inte rapporterats om att ha sådana problem, vilket är den 

service vi använt för enkäten i denna rapport. 
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6. Undersökning av SL:s hemsida 

De tekniker man kan använda sig av när man utvärderar är många, men de är ett viktigt steg vid 

utveckling av en webbsida. Utvärderingar ska helst göras många gånger i utvecklingsprocessen 

och kan innebära allt från att utgå ifrån en färdig lista med krav eller detaljrika instruktioner från 

ens klient. Suzanne och James Robertson beskriver ett krav som "[...]något en produkt måste 

göra eller kvalité som produkten måste ha."
 
.
 37

 Med krav så tar man reda på exakt vad ens klient 

behöver och ger utvecklarna ett perspektiv på vilka funktioner och kvalitéer i produkten som är 

antingen "nödvändiga" eller bara "bra att ha, men inte nödvändigt". I följande avsnitt tar vi upp 

vad utvecklarna har prioriterat i sin design genom att utgå och utvärdera den från olika 

perspektiv. 

Figur 8: SL:s startsida med menyer 
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6.1 SL och Tillgänglighet 

På ytan så är SL:s hemsida enkel att använda och bra strukturerad. Reseplaneraren, som en klar 

majoritet av besökarna är där för att använda, är tydligt upplagd på förstasidan. Därefter på höger 

sida om denna finns "SL-trafiken just nu" och realtidsinformation som anger aktuella störningar 

bland lokaltrafik. På förstasidan så finns också kolumner med nyhetsartiklar och uppdateringar 

om SL, tillsammans med tydliga övermenyer i toppen av allt detta. Ett av dessa alternativ på 

denna meny är också "Lättläst" som tar en till en egen sida med en egen vänstermeny med 

rubriker. Denna sida är betydligt mer simpel, med övermenyn helt bortplockad för renare design, 

och mycket enkelt formulerad text i form av information om SL. Denna del av sidan 

uppmärksammar de flesta regler som beskrivs i Benyons bok om Tillgänglighet.
 38

 Texten kan 

här enkelt förstoras med standard webbläsarfunktioner (såsom Mozilla Firefox och Internet 

Explorer som har kortkommandot "Ctrl plus +" för detta) som är idealt för synskadade personer. 

På sidan finns information om hur SL fungerar och hur man använder deras funktioner som är 

idealt för invandrare och personer med annan kultur. Dock så finns enbart engelska som 

alternativt språk för sidan. Gränssnittet är hela tiden konsekvent med dess design i undermenyer 

och funktioner för att ge känslan av kontroll. Hemsidan går däremot inte igenom felfritt genom 

W3:s validator. Startsidan har i skrivande stund "28 Errors, 18 Warnings" och på vissa sektioner 

av sidan kan antalet fel vara upp mot 80. Detta innebär nödvändigtvis inte att sidan är 

oanvändbar för personer med fysiska handikapp, men hemsidan har inte använt W3:s officiella 

mall av regler och kan eventuellt bli svår att anpassa för ny teknik i framtiden om den inte görs 

om.
39

 

 

6.2 Användbarhet och SL 

En av SL:s grundidéer är att sajten ska kunna användas på bra och effektivt sätt. På första sidan 

av SL:s hemsida upptäcker man SL:s mest relevanta funktion vilken är reseplaneraren. 

Reseplaneraren gör mycket nytta för resenären då personen själv bestämmer sin resa antingen 

via mobiltelefon eller via handdator. SL erbjuder även mobil.sl.se i mobiltelefoner som resenären 

kan ha tillgång till. 
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Genom att använda mobil.sl.se via mobilen kan resenären få tillgång till uppgifter såsom att läsa 

trafiknyheter och få realtidsinformation för tunnelbanan, pendeltågen, bussar och roslagsbanan. I 

olika mobiltelefoner så kan applikationen mobil.sl.se se olika ut beroende på hur formen ser ut 

på mobiltelefoner. På första sidan finner man andra funktioner som exempelvis 

störningsinformation, realtidsinformation, avancerad sökning via reseplaneraren, 

informationssökning (tidtabeller, linjekartor, biljettpriser, etcetera). Dessa funktioner kan man 

enkelt hitta på första sidan. 

 

Själva hemsidan innehåller olika typer av information såsom ”Biljettpriser”, ”Om SL”, 

”Aktuellt”, ”Frågor & svar”. Informationen är hjälpsamma för resenärer speciellt när det gäller 

priserna för biljetter. Under länken "Biljetter och priser" så får personen en översikt på antal 

biljetter som behövs och hur mycket varje biljett kostar. Resenären behöver inte gå till stationen 

och fråga efter priset för det gällande kortet, det blir mycket lättare att kolla upp priserna via SL:s 

hemsida. Den andra menyn "Aktuellt" innehåller en mängd andra upplysningar om vad som 

händer i SL:s lokala trafik i nuvarande läget. Att veta hur SL arbetar är bra att veta om man ska 

arbeta med det på uppsatser och i tredje menyn "Frågor & svar" kan man få svar kring biljetten 

som man har köpt. 

 

6.3 User-friendly och SL 

De fem komponenterna (Learnability, Effektivt, Minnesvärde, Felmeddelanden, 

Tillfredsställelse) är lämpliga för att noggrant utvärdera användarvänligheten på SL:s hemsida. 

En av komponenterna är lärbarhet (eng. learnability). På startsidan upptäcker man flera relevanta 

funktioner som håller igång webbsidan och i detta fall så får användaren syn på reseplaneraren. 

För de resenärer som använder reseplaneraren väldigt ofta så kan de tycka att reseplaneraren är 

lätt att lära sig och förstå. Det tyder på att de är erfarna SL användare som har förståelse kring 

hur funktionen på webbplatsen fungerar.  

 

På reseplanerarens gränssnitt finner man texterna och knapparna små och det gör det svårt för 

funktionshindrade att kunna hantera reseplaneraren. I princip så är denna sida inte alls 

tillgänglig för funktionshindrade med tanke på hur sidans gränssnitt ser ut.  
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Den andra komponenten heter effektivitet (eng. efficiency). Utifrån en användares perspektiv så 

är reseplaneraren lätt att använda och finns tillgänglig för mobiltelefoner speciellt iPhone. En 

del SL användare anser att reseplaneraren är mest användbar när man befinner sig på jobbet 

eller utomhus till exempel. Webbsidan har samtliga färger såsom mörka och ljusa blå färger som 

får användaren att minnas hela webbstrukturen utantill. Varumärket SL lockar resenärerna att 

kolla upp hemsidan genom olika informationer som finns upplagda på olika platser i tunnelbanan 

t.ex. på SL center.  

 

Tredje komponenten heter felmeddelanden (eng. errors). När man knappar in fel resval så hittar 

reseplaneraren automatiskt det rätta resvalet åt dig. Ibland förekommer det att det resvalet som 

man sökte efter inte hittas i reseplaneraren. Resenären bör dock finna en annan resväg som är 

lämplig för den plats man vill komma till. Det har hänt någon dag där det har dykt upp 

felmeddelanden när man startade webbsidan. Den kommande komponenten heter 

tillfredsställelse (eng. satisfaction) och hittills så är SL användaren fullkomligt nöjd med 

reseplaneraren.  

 

6.4 Acceptans och SL 

SL:s användare litar på funktionerna och informationen som uppdateras dagligen på sidan. På 

SL:s hemsida är reseplaneraren den mest trovärdiga funktionen som används utav användaren. 

Nackdelen med sidan är att den har ett otydligt gränssnitt och struktur men det hindrar inte 

användaren att kunna navigera på sidan ifall man är van vid utseendet. Det betyder att en 

oerfaren användare kan ha svårigheter med att använda reseplaneraren. Dock kan sidans 

gränssnitt och struktur även påverka synskadade personer då de kan tycka att texterna och 

knapparna är relativt små. För att uppfylla deras krav så måste designer förenkla gränssnittet 

ännu mer på sidan så att de kan enkelt hantera reseplaneraren. Uppenbarligen går det att förstora 

gränssnittet genom att hålla in ctrl+ medan ctrl- gör att man förminskar gränssnittet. I helhet är 

SL:s webbplats en trovärdig sida som uppfyller de kraven som ställs av SL:s användare.  
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6.5 Engagemang och SL 

SL:s design och struktur sätts här på prov ifall den är tillräckligt logisk och bra i sin helhet. Det 

finns i princip inga regler på hur en hemsida ska se ut rent grafiskt, men för att få användaren att 

känna engagerbarhet med hemsidan så måste ändå diverse sektioner och undermenyer på sidan 

vara någorlunda lika varandra. När man planerar en resa i reseplaneraren så sker en del 

ändringar däremot när man är i startmenyn och tas till reseplaneringssidan efter att man skrivit 

från vilka orter man vill åka ifrån. En vänstermeny man aldrig sett förut dyker upp på vänster 

sida där ingenting tidigare fanns, och annonserna på höger sida finns inte längre kvar. Det som 

räddar detta plötsliga hopp däremot är övermenyn som förblir statisk genom denna förflyttning. 

 

Figur 9: Navigering på SL 

 

Den generella navigeringen på sidan däremot är tillräckligt logiskt rent grafiskt. Typsnittet på 

texten är densamma, färgschemat ändras aldrig och SL:s logga i vänster hörn finns alltid där och 

är länkad till startsidan. Detta bidrar till de tidigare nämnda kapitlen "Anpassning" och 

"Berättande". Det enda som kan störa i flöde och fördjupning är faktumet att SL har väldigt 

mycket information att sprida ut på sajten, så att hitta precis det man söker efter kan vara 

tidsödande och ta en ut ur fördjupningen. 

 

6.6 Trovärdighet och SL 

I helhet så ger SL:s hemsida ett seriöst intryck. Valet av konsekventa färger, typsnitt och 

tydlighet i texter visar detta på en estetisk nivå. Som steg ett och två beskriver ovan så finns 

också tydliga länkar i övermenyn för både "Om SL" och "Frågor & svar" vilket redan föreslår att 
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företaget är legitimt. Om man sedan utforskar "Om SL" närmare så ser man också ansiktena på 

de valda kommunfullmäktiga och arbetstagarrepresentanterna. En överblick finns också på hur 

man går reda för att som resenär kunna påverka SL:s beslut. En "Kontakta oss" länk finns också 

allra längst upp på sidan med ett antal sätt att kontakta SL på bästa sätt med ens ärende. När man 

kommer till förstasidan så får man också intrycket att sidan är uppdaterad. Höger om 

reseplaneraren så finns realtidsinformation som ständigt håller reda på om några störningar har 

skett, och en bit under detta så finns också nyhetsartiklar som i nuläget uppdateras dagligen. Som 

steg nummer tre tar upp så måste även SL ge information om dess status som organisation, och 

under "Om SL" så ges information om ungefär hur mycket de växer varje år (cirka 20 000 

stycken nya resenärer varje år tack vare nya bostadsföreningar och innerstaden som förtätas). 

Någon exakt siffra på hur många resenärer SL har finns dock inte på sidan, men är 

dokumenterade via SL:s tidigare årsbudget. Länkar ges även till andra hemsidor med relativt hög 

trovärdighet, såsom Stockholms Läns Landsting, samt företagen som SL hyr in tåg, bussar och 

anställda ifrån. Om det även skrivs om till exempel miljövänliga fordon så är detta också 

uppbackad av en länk med mer information, eller en PDF-fil med en redovisning av SL. 

 

6.7 Navigation och SL 

På första sidan ser man följande menyer; ”Planera resa”, ”Biljetter och priser”, ”Aktuellt”, 

”Frågor & svar” och ”Om SL”. Menyerna är lagom stora och färgen är blå vilket passar för deras 

logotyp. När man är väl inne i menyn ”Planera resa” så upptäcker man att den meny som har 

valts nu är markerad med svart. I menyn ”Planera resa” finns det en vänstermeny som innehåller 

en rad med funktioner och information. Texterna som befinner sig i den vänstra menyn är små 

vilket inte är användarvänlig för synskadade. Därefter klickar man vidare till reseplaneraren som 

följs av antal underrubriker som är; ”På mitt SL”, ”I mobilen”, ”På din webbplats”, ”Ring till 

reseplaneraren” och ”Vanliga frågor”. Efteråt väljer man "På mitt SL" där det dyker upp en 

information som handlar om "Reseplaneraren på Mitt SL". Ovanför menyerna finns det 

ytterligare små menyer som heter; ”Kontakta oss”, ”Other languages”, ”Lättläst” och 

”Webbkarta”. På "kontakta oss" är texten svart dock är mer tydligare än blåa färgen som har 

använts för de stora menyerna. Vi har testat att navigera genom hela sidan och vi har kommit 

fram till att navigeringen är enkel om man inte har problem med synen. För individer som har 
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synproblem så finns det en lättläst meny ovanför de stora menyerna. I ”Lättläst” menyn är texten 

betydligt större och tydligare än de texter som man har nämnt tidigare på underrubrikerna i 

menyn "Planera resa". I det högra och översta hörnet finner man en sökfunktion där man kan 

söka på exempelvis kartor. Ifall en person inte hittar kartfunktionen på hemsidan så är det bra om 

man skriver in orden i sökfunktionen. Idén är att det blir enklare och snabbare för användaren att 

hitta kartan med sökfunktionens hjälp. Sökfunktionen förekommer på en del sidor för att hjälpa 

individen att hitta informationen snabbare. På varje meny (stora menyer, små menyer, små 

underrubriker) så befinner sig reseplaneraren alltid i det vänstra och nedersta hörnet då 

funktionen alltid finns till hands. 
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7. Resultat  

I detta kapitel redogörs de resultat som vi fått och redogör hur de relaterar till utvärderingen som 

tidigare gjorts av SL:s hemsida. En kort introduktion görs till undersökningen i sig, sen kommer 

respektive fråga med tillhörande graf presenteras. Graferna är modifierade för att lättare kunna 

tydas av utomstående så respektive axlar i graferna tydliggörs och presenterar vad de står för. 

 

7.1 Enkätstudie 

För att få en klar bild på vad SL:s resenärer har för bild av hemsidan, och på vilket sätt 

hemsidans funktioner används från deras perspektiv, så gjordes en webbaserad 

enkätundersökning. I denna sektion presenteras resultaten från denna studie. Studien låg 

tillgänglig på Internet genom Google Docs i 12 dagar och som marknadsfördes genom lämpliga 

Internetforum och andra internetbaserade samlingsplatser. Frågorna informanterna besvarade 

handlade om deras vanor av hemsidan och vilka funktioner och delar av hemsidan de tidigare 

haft erfarenhet av. Resultaten presenteras i grafer med beskrivande statistik på hur många som 

svarat på varje fråga, samt en skriftlig procentuell beskrivning av resultaten av varje fråga. 

 

Frågorna som ska besvaras är följande; 

 

- Hur mycket värdesätter användarna funktioner som exempelvis interaktiva kartor, 

störningsinformation eller realtidsinformation, och hur ofta används dessa funktioner i praktiken 

av användarna?  

 

– Vad är SL:s användare motiv med att använda sidan? 
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7.2 Användning 

Den generella användningen av SL:s hemsida visade sig vara hög för de som svarat på enkäten. 

Första frågan handlade om hur ofta respondenten använder SL.se, och av totalt 70 svarande så 

har 43 % sagt att de använder SL:s hemsida en till tre gånger i veckan, vilket var majoriteten på 

denna fråga.  

 

Figur 10: Hur ofta SL:s hemsida används. 

Hemsidor som mäter nättrafik på hemsidor stödjer vår forskning om att en betydligt mindre 

procent använder sig av Resrobot än SL. På Alexa.com så rankar SL.se på 34:e plats i Sverige 

medan Resrobot.se är på plats 1 811. Detta är logiskt, då 60 respondenter svarade Nej på att ha 

använt sig av något annat än SL. De resterande 10 svarade på varianter av Resrobot, SJ, 

Amadeus.net och andra sorters reseplanerare som representerar övriga Sverige (till exempel 

UL.se - Upplands länstrafik). 

 

 

Figur 11: Om respondenterna använt någon annan reseplanerare än SL:s. 
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7.3 Miljöer 

Denna rubrik fokuserar på de miljöer som reseplaneraren används, och de medium som används 

utav användaren för att få tillgång till funktionerna på SL:s hemsida. Enligt undersökningen har 

67 respondenter svarat att de har använt sig av dator för att ha tillgång till reseplaneraren. 

Användningen av dator skedde i olika miljöer, då 50 respondenter använde det i hemmet för att 

använda tjänsten. Dock fanns det betydligt färre respondenter som använde dator i skolan vilket 

motsvarade 19 respondenter. 33 respondenter svarade att de använde reseplaneraren på jobbet. 

 

 

Figur 12: Platser där SL:s reseplanerare används. 
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Av 70 svarande så har 37 personer svarat att de har använt sig av tjänsten mobil.sl.se via 

mobiltelefonen och av 37 personer så har 33 personer svarat att de använde mobil.sl.se via 

mobiltelefonen i hemmet. 19 personer svarade att de använde mobil.sl.se på skolan som är färre 

än de som använde tjänsten i hemmet. 20 personer använde tjänsten mobil.sl.se på jobbet. De 

respondenter som valde det sista alternativet "Övrigt" var 16 personer, då de använde tjänsten när 

de var utomhus till exempel. För denna undersökning så har man kommit fram till att både dator 

och tjänsten mobil.sl.se användes mycket i hemmet och på jobbet. 

 

 

Figur 13: Medium där SL:s reseplanerare används. 
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7.4 Medvetenhet 

Under denna rubrik undersöks hur många funktioner som SL erbjuder som gjort intryck på 

besökarna, och hur stort behov de egentligen har av att ha så pass många funktioner. På 

hemsidan finns en rad olika funktioner som kan vara till hjälp för olika typer av situationer, men 

som användarna kan vara omedvetna om. Detta var en misstanke som visade sig stämma delvis 

under fråga fem och sex av enkätundersökningen, där vi frågade specifikt vilka funktioner som 

respondenterna inte var medvetna om eller använder minst. De två funktioner som minst antal 

personer hade hört talas om var interaktiv kartfunktion och reseplaneraren per telefon, där enbart 

16 % hade ringt till reseplaneraren tidigare.  

 

 

Figur 14: Funktioner som respondenter hört talas om. 

 

De resterande funktionerna som ingick i enkäten (störningsinformation och realtidsinformation) 

hade en ungefär likadan kurva när det kom till betygsättning av allmän användning. Alltså mest 

på betyget "ett" och minst på betyget "fem". Det som är noterbart med just detta är att många 

som gett betyget "ett" eller "två" till störningsinformation har också gett "ett", "två" eller inget 

betyg alls (omedveten om dess existens) till realtidsinformation. Slutligen så hade en 

överväldigande majoritet på 99 % hört talas om reseplaneraren och den användes mest av allt, 

medan störningsinformation och avancerad sökning delade andraplatsen på 68 %. Dock 
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användes avancerad sökning mer i praktiken, enligt kommenterarna som sammanställdes i 

enkätundersökningen. 

 

Störningsinformation                                              Realtidsinformation 

 

Figur 15: Användning av funktionerna störningsinformation och realtidsinformation. 
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7.5 Pålitlighet  

Här tas upp frågan om reseplaneraren och hur pålitlig den är med att hitta rätta resvägar. Det har 

visat sig att av 70 svarande respondenter så valde 11 personer betyget "fem" vilket är toppbetyget 

till denna fråga. De som valde betyget "fem" ansåg att hemsidan var mycket pålitlig, men det 

fanns betydligt fler respondenter som inte höll med om det. Personerna som svarade att hemsidan 

inte var tillräcklig pålitlig var 36 personer. 18 personer valde betyget "tre" som betyder att 

hemsidan var "neutral" och de som valde betyget "två" tyckte att hemsidan var lite pålitlig. Dock 

fanns det en person som valde det lägsta betyget "ett" som tydligen tyckte att hemsidan inte var 

pålitlig. För att summera allt detta så tyckte många att sidan var pålitlig nog för att besöka SL:s 

hemsida och använda tjänsterna. 

 

 

Figur 16: Reseplanerarens pålitlighet från betyget ett till fem. 

 

 

7.6 Tillfredsställelse 

Här undersöker man vilka funktioner som är lätta att använda och vad användaren anser är den 

mest användbara funktionen på SL:s hemsida. Denna undersökning är ställd som Grid-form där 

användaren måste ge ett betyg från "ett" till "fem" till varje funktion. Majoriteten för denna 

undersökning satte betyg på respektive funktion, vilket tyder på att 46 % av hela majoriteten (32 
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respondenter) gav betyget "fyra" för användbarheten på reseplaneraren. 36 % av majoriteten 

valde betyget "fem" därför att de ansåg att reseplaneraren var användbar.  

 

 

Figur 17: Reseplaneraren från betyg ett till fem. 

 

Fastän reseplaneraren har fått bra betyg från respondenterna så finns klagomål och förslag på 

förbättringar som kommentarer till fråga 14. Dessa är:  

 

1. "Jag tycker att reseplaneraren ibland gör onödigt långa resor som jag upplever endast är för 

att tjäna mer pengar då folk måste stämpla för att åka inom flera zoner. För att det brukar oftast 

finnas snabbare alternativ på resor som SL inte skriver direkt." 

2. "En funktion där man bestämmer själv vilka stopp man vill göra och därefter ska 

reseplaneraren berätta ankomsttiderna etc." 

3. "När det gäller reseplaneraren tycker jag att ett alternativ som borde finnas var att göra så 

FÅ byten som möjligt. Jag åker hellre hela sträckan med buss även om det tar 15 minuter extra, 

mycket hellre än att byta tre gånger. Det är något det borde tas större hänsyn till; folk är lata 

och bekväma, och inte bara stressade." 

4. "Man reser oftast från en och samma plats i reseplaneraren som man använder på en dator. 

Den senaste sökningen borde sparas som en cookie, eller åtminstone finnas en möjlighet att 

kunna spara det som en cookie." 
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5. "Flera felaktigheter i reseplaneraren. Den föreslår att man åker ett tåg/buss som sen inte 

finns, dvs. en tid. 

Senast idag; Stadshagen till Sumpan. 

Buss 178 fleraktiga missar." 

 

Dessa svar borde man ta hänsyn till, eftersom här ser man att reseplaneraren inte fungerar 

perfekt utan funktionen har sina brister som borde rättas till. Andra funktioner som 

störningsinformation, realtidsinformation, informationssökning och avancerad sökning fick inte 

lika bra betyg som reseplaneraren. Två funktioner på SL:s hemsida fick medelbetyget "tre" för 

användbarheten, och dessa funktioner var Realtidsinformation och informationssökning (t.ex. 

tidtabeller, priser osv.). Anledningen till att de fick betyget "tre" var dels att gränssnittet på 

realtidsinformationen var otydlig, dels att informationssökningen var krånglig för en del SL 

användare.  

 

 

Figur 18: Betygen för den allmänna informationssökningen på SL:s hemsida. 

 

En användare som hade skrivit på fråga 14 så påpekade:  

 

"Det är fruktansvärt otydligt med linjekartorna, samt HUR man hittar dem på hemsidan. Vad 

gäller SL i mobilen, så är det för många steg att ta innan man får fram informationen. Poängen 
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med mobiltjänster är att det ska gå snabbt!". 

 

Störningsinformationen och avancerad sökning fick däremot lite bättre betyg, men inte i 

närheten av reseplaneraren. Till funktionen störningsinformation så gav 28 % av majoriteten 

betyget "tre" medan 35 % av respondenterna gav betyget "fyra". Det menas att de respondenter 

som gav betyget "tre" till störningsinformation inte var nöjd med användbarheten. Detta kan 

bevisas genom de svar som vi fick utav användaren på fråga 14 gällande kring 

störningsinformationen.  

 

 

Figur 19: Betygen för störningsinformationens användbarhet. 

 

Svaren som finns på fråga 14 som berör störningsinformation är t.ex: 

 

"Tillfälliga indragningar av busshållplatser utlyses aldrig, vilket är uruselt. All form av 

störningar skall gå att hitta."  

- "Informationen vid störningar måste bli bättre; Att bara rapportera att något som alla redan 

vet är ganska värdelöst, mer detaljer tätare vore bra." 

 

Dessa svar är skrivet ur användarens perspektiv och ger intressanta synpunkter. Avancerad 
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sökning fick också blandade kritik kring användbarheten, där 40 % av hela majoriteten gav 

betyget "fyra" och 24 % gav betyget "tre" som framstår vara neutral, enligt den här 

undersökningen. Det var bara nio respondenter som var nöjda med användbarheten på 

funktionen, vilket är oroväckande. I helhet så tyckte 74 % av 70 personer att de var nöjda med 

hemsidan inklusive funktioner. Bara få respondenter var missnöjda med SL:s hemsida och dess 

funktioner: 4 personer var missnöjda samt 2 personer var mycket missnöjda med SL:s hemsida. 

 

 

Figur 20: Allmänt intryck av SL:s hemsida. 
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8. Analys och tolkning 

I detta avsnitt tar vi våra erfarenheter från enkätundersökningen och jämför de med teorin från 

utvärderingen av hemsidor. 

 

8.1 Motiv  

Det som SL ska presentera i första hand är reseplaneraren, vilket de också gjort från ett grafiskt 

perspektiv genom att sätta den tydligt på förstasidan. 99 % av besökarna enligt undersökningen 

var medvetna om reseplaneraren och använde den genomsnittligt cirka en till tre gånger i 

veckan. Reseplaneraren visar dock inte alltid korrekta tider, då vissa linjer kan tillfälligt vara 

indragna av olika anledningar, vilket SL har uppmärksammat genom att i realtid ha 

uppdateringar om pågående störningar precis bredvid reseplanerarens sökfält. För att kunna ta 

reda mer om detta så finns två funktioner som SL kallar för störnings- och realtidsinformation. 

Även om majoriteten av respondenterna hade hört talas om dessa två funktioner så var det 

betydligt färre som gav högre användningsbetyg till realtidsinformation. Jonas Sundström pratar 

om hur struktur, språk och grafik används för att behålla besökare kvar på sidan
40

, och även om 

störningsinformation är rakt på sak så bemöts man av relativt mycket text innan man förstår hur 

man ska gå till väga på realtidsinformationens sida. Anledningen till det låga betyget kan också 

ha och göra med namnet i sig. Inte förrän man klickat sig in på länken får man reda på vad 

"realtid" egentligen syftar på. 

 

Tid kan också vara en faktor som ger en bild på hur användarens motivation ser ut. Om man 

jämför med populära nyhetshemsidor idag så ligger den genomsnittliga "tid spenderad på sidan" 

på cirka åtta till nio minuter, jämfört med SL:s hemsida som ligger på cirka tre till fyra minuter.
 

41
 Detta kan motsvara ungefär den tid det tar att söka på sin färdväg på SL:s hemsida och kan 

förklara varför extra tid inte spenderas på ”småfunktioner” som till exempel den interaktiva 

kartfunktionen. 

                                                           
40

 På kornet. En sajt kräver tre sorters design. Sundström, Jonas. 2010-01-07 

 <http://kornet.nu/3xdesign.shtml> 
41

 Alexa.com – SL.se. 2010-01-07 

<http://www.alexa.com/siteinfo/sl.se#trafficstats> 
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8.2 Navigation och struktur   

Navigation och struktur har också sina brister när det kommer till informationssökning enligt 

undersökningen. Medelbetyget "tre" samt spridda uppfattningar om mindre betyg gavs till den 

allmänna navigeringen av tidtabeller och prissökning. SL har en tydlig länk i övermenyn till 

biljetter och priser, däremot ligger "Tidtabeller" under "Planera resa" och sedan i vänstermenyn i 

betydligt mindre typsnitt. Jonas Löwgrens bok "Design av informationsteknik" poängterar att 

även om användargränssnittet är begripligt så är det dock ointressant om de grundläggande 

funktionerna inte svarar mot användarnas behov eller önskningar.
 42

 Från denna teori så kan man 

utgå ifrån att respondenterna värdesätter behovet av att kunna kolla tidtabeller för deras 

respektive linjer, vilket förklarar det medelmåttliga betyget. 

 

På en annan fråga om grafik och gränssnittet på sidan pekas länken som leder till den interaktiva 

kartfunktionen ut som svagt. Denna funktion dyker upp längst ned i högra hörnet efter att 

resenärer sökt på en resa, och en låg procent hade svarat "Ja" vid frågan om de använt denna 

funktion. Jakob Nielsen, bland andra, har påpekat att funktioner och länkar kan lätt missas om 

gränssnitt och navigation inte är tillräckligt tydliga,
 43

 och då mer än en fjärdedel i enkäten 

påpekade att de inte var medvetna om en sådan funktion så kan man dra slutsatsen om att denna 

funktion måste visas tydligare för att bli mer använd. 

  

8.3 Trovärdighet 

Tidigare under teoridelen i denna forskning så kom vi fram till att utseendet och strukturen på 

sidan ger ett seriöst och trovärdigt intryck, med gott om länkar med kontaktinformation och 

bilder på personalen. I enkätundersökningen så ingick även en fråga angående hur bra SL:s 

reseplanerare är på att hitta korrekta färdsträckor. Undersökningen visade att ungefär hälften av 

respondenterna tyckte att reseplaneraren var pålitlig. Men fastän hälften av majoriteten tyckte att 

SL:s reseplanerare var pålitlig så fanns det även besökare som inte tyckte på samma sätt, alltså 

att det fanns fler besökare som valde medelbetyget betyget "tre" än de som hade gett toppbetyget 

                                                           
42

 Design av informationsteknik, Löwgren, Jonas. Stolterman, Erik. Sida 6. 
43

 Usability 101. Nielsen, Jakob. 2010-01-07 

<http://www.useit.com/alertbox/20030825.html> 
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"fem". Anledningen kan vara att de har fått fel färdsträcka när de skulle åka till en specifik plats, 

och reseplanerar gett ett svar som de vet är fel eller visat sig vara fel. 

 

8.4 Layout 

Enligt Jonas Sundström så beskriver han hur en sajt måste ha ett bra gränssnitt.
 44

 Tidigare under 

rubriken "Acceptans och SL" har man nämnt att SL:s hemsida hade otydligt gränssnitt. Sedan 

har vi fått kommenterar från SL användare som har kommenterat det grafiska gränssnittet på 

fråga 14 i enkätundersökningen. De hade skrivit att de fick problem med att hitta tidtabellen på 

SL:s hemsida. Ett exempel som Jonas Sundström ger är hur besökaren blir frustrerad över att han 

eller hon inte hittar informationen på sidan. Detta kan dock förekomma i verkligheten för 

individer som hamnar i samma situation, som Jonas Sundström beskriver under rubriken "Hur 

besökarna upplever sajten". Även om sidan har fått blandade kommenterar från olika SL 

besökare i vår enkätundersökning så fick man också veta vad de egentligen tyckte om hela sajten 

och dess funktioner. På fråga 12 i enkätundersökningen så var 74 % av majoriteten nöjda med 

SL:s hemsida. Vilket är ett bra resultat även om vi fick kommenterar som var negativa kring 

sidans utseende och navigation. En liten majoritet av respondenter var dock missnöjda med 

sajten, vilket motsvarade 6 %.  

 

 

 

  

                                                           
44

 På kornet. En sajt kräver tre sorters design. Sundström, Jonas. 2010-01-07 

 <http://kornet.nu/3xdesign.shtml> 
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9. Slutsats och diskussion      

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar med hjälp av teorier från den empiriska 

undersökningen. 

 

Hur mycket värdesätter användarna på funktioner, och hur ofta används 

dessa funktioner i praktiken? 

Den fråga från enkätundersökningen som besvarar denna fråga till en viss del är den som 

handlade om hur stort behov resenärerna har av flera olika funktioner på sidan. En av de två 

svarsalternativ som var populärast på denna fråga visade sig vara "Nej, jag använder enbart 

vanliga reseplaneraren". Detta svar fick dock en delad förstaplats med svarsalternativet "Jag 

använder dem ibland när de behövs". Vad detta betyder är att SL:s användare är mer eller mindre 

uppdelat upp i två separata grupper; De som har användning för funktioner och de som inte har 

det. Detta betyder inte nödvändigtvis att SL gör fel att anpassa hemsidan efter en av dessa 

grupper, utan ska istället berömmas för att ha lyckats anpassa sidan för båda. 

 

Om man ska se utifrån ett av dessa perspektiv (den som har ett intresse och behov för en rad 

olika funktioner) så används dock inte dessa i så stor utsträckning som man skulle vilja. Få 

respondenter från undersökning var medvetna om funktioner som den interaktiva kartfunktionen 

till exempel, som i vår åsikt är en bra och användbar funktion och som kan konkurrera med andra 

sidor som erbjuder kartor och vägbeskrivningar genom trafiken i Stockholm. För att resenärer 

åtminstone ska bli medvetna om denna service så kan SL lägga energi på att marknadsföra eller 

uppmärksamma funktionen tydligare på sidan genom tydligare webbdesign, som tidigare kapitel 

tagit upp. En annan funktion som hela 40 % inte kunde ge någon åsikt om (för att de aldrig 

använt den) var realtidsinformation. Vår teori som presenterades tidigare i dokumentet är att 

denna funktion inte presenteras tydligt nog på hemsidan och inte har ett tillräckligt tydligt namn. 

Dock så kan detta också vara en effekt av att SL:s användare är indelat i två läger, varav ett som 

helt enkelt inte är intresserad av att ta reda på vad denna funktion är. 

 

Angående hur ofta funktionerna används i praktiken så fick som sagt reseplaneraren och 

avancerad sökning flest röster på både hur ofta de används av respondenterna och hur enkel de är 
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att använda. De övriga funktionerna dock användes inte alls i lika stor utsträckning. Detta går vi 

in närmare på i nästa rubrik. 

 

Vad är SL:s användares motiv med att använda sidan? 

Det som motiverar SL:s användare med att använda sidan är dels funktionerna och dels 

informationen som finns på sidan. Funktionerna spelar en viktig roll för SL:s hemsida, som 

hjälper användaren på vägen, men framför allt för dem som använder reseplaneraren i vissa 

situationer. Som till exempel när de vill veta tidpunkter för ankomster och avgångar i förväg så 

att de kan planera sin resa noggrant. Reseplaneraren användes mest enligt undersökningen, och 

en teori till detta kan vara att det är huvudsakligen denna funktion man vill använda när man går 

in på SL:s hemsida. Denna teori kan stödjas med en enkätfråga som frågade vilka funktioner och 

tjänster folk hade hört talas om på SL:s hemsida, varav 99 % svarade "Ja" på reseplaneraren. Då 

i princip alla hade hört talas om reseplaneraren så fick de övriga funktionerna (avancerad 

sökning, störningsinformation, realtidsinformation, informationssökning, interaktiv kartfunktion, 

reseplaneraren per telefon) sämre resultat. 

 

Som vi tidigare nämnt så har vi fått samma procenttal på fråga 13 i vår enkätundersökning, som 

frågar hur stort behov respondenten hade av flera olika funktioner på sidan, vilket delade upp 

SL:s användare i två grupper; De som inte är intresserade av andra funktioner annat än 

reseplaneraren och de som kan tänka sig använda de andra funktionerna när de behövs. Detta 

innebär att det kan finnas anledning för den senare folkgruppen till att besöka sidan för de övriga 

funktionerna, dock bara vid unika tillfällen. När det till exempel uppstått förseningar i trafiken 

eller om de behöver kontrollera biljettpriser. Detta bidrar med en relevant faktor till användarnas 

motiv till att använda sidan. Dock så är det också värt att notera att det finns en grupp människor 

som, enligt undersökning, enbart är intresserad av att använda reseplaneraren, och dessa är de 31 

% av respondenterna som svarat "Nej, använder enbart den vanliga reseplaneraren". Detta har 

också de flesta av dessa respondenter bevisat på fråga 6 i enkäten, genom att antingen ge en 

"etta" eller inget betyg alls till bland annat realtids- och störningsinformation. 
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12. Bilagor 

 

12.1 Bilaga 1: Enkät - Resultat 

 

Fråga 1. Hur ofta använder du SL:s hemsida 

 
Figur... 

 

Fråga 2. Har du någon gång använt en annan service som mosvarar SL:s 

hemsida, som exempelvis ResRobot.se? 

 
Figur... 

 

Fråga 3. På vilka medium har du använt SL:s reseplanerare? 

 
Figur... 
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Fråga 4. Vilka miljöer brukar du oftast använda Reseplaneraren och dess 

funktioner? 

 
Figur... 

 

Fråga 5. Vilka funktioner på SL:s hemsida har du hört talas om bland dessa: 

 
Figur... 

 

Fråga 6. Sätt ett betyg kring vilka funktioner du använder mest: 

 

Reseplaneraren 
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Figur... 

 

Störningsinformation 

 
Figur... 

 

Realtidsinformation 

 
Figur... 

 

Informationssökning (tidtabeller, priser, etc.) 
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Figur... 

 

Avancerad sökning 

 
Figur... 

 

Fråga 7. Vad skulle du ge för betyg till funktionerna på SL:s hemsida när det 

kommer till användarvänligheten? 

 

Reseplaneraren 
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Figur... 

 

Störningsinformation 

 
Figur... 

 

Realtidsinformation 

 
Figur... 

 

Informationssökning (tidtabeller, priser, etc.) 
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Figur... 

 

Avancerad sökning 

 
Figur... 

 

Fråga 8. Har du någonsin ringt till Reseplaneraren? 

 
 

 

Figur... 

 

Fråga 9. Har du någonsin använt den interaktiva kartfunktionen på SL:s 

hemsida? 
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Figur... 

 

Fråga 10. Brukar du använda "snabbare resa" funktionen i reseplaneraren, för 

att komma snabbare fram till färdmålet? 

 
 

 

 

Figur... 

 

Fråga 11. Hur pålitlig är reseplaneraren med att hitta korrekta färdsträckor? 

 
Figur... 

 

Fråga 12. Är du i helhet nöjd med SL:s hemsida och dess funktioner? 
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Figur... 

 

Fråga 13. Känner du att du har behov att ha flera olika funktioner när du åker 

med SL 

 
 

 

Figur... 

 

Fråga 14. Har du någon tanke eller klagomål om SL:s hemsida som inte tagits 

upp i enkäten? 

Denna fråga var uppgjord så att informanten har någonstans ventilera sina övriga tankar om 

hemsidan. Om de har ett förslag som kan få dem att känna sig "Mycket nöjd" med sidan istället 

för bara "Nöjd" så kan de uttrycka den här. Att skriva något i detta textfält är dock inte 

obligatoriskt, och cirka 15% av användarna gav ett utförligt svar. Resten hade lämnat fältet tomt, 

skrivit enbart "Nej" eller gett annan kommentar som var irrelevant för frågan. Här är de 

kommentarerna; 

 

"Bättre sökfunktion - Bättre "menar du..."-alternativ när sökordet inte finns. Att kunna ladda ner 

tidtabeller för enskild busslinje." 

 

"Tillfälliga indragningar av busshållplatser utlyses aldrig, vilket är uruselt. All form av 
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störningar skall gå att hitta." 

 

"Man reser oftast från en och samma plats i reseplaneraren som man använder på en dator. Den 

senaste sökningen borde sparas som en cookie, eller åtminstone finnas en möjlighet att kunna 

spara det som en cookie." 

 

"Det är fruktansvärt otydligt med linjekartorna, samt HUR man hittar dem på hemsidan. Vad 

gäller SL i mobilen, så är det för många steg att ta innan man får fram informationen. Poängen 

med mobiltjänster är att det ska gå snabbt!" 

 

"När det gäller reseplaneraren tycker jag att ett alternativ som borde finnas var att göra så FÅ 

byten som möjligt. Jag åker hellre hela sträckan med buss även om det tar 15 minuter extra, 

mycket hellre än att byta tre gånger. Det är något det borde tas större hänsyn till; folk är lata 

och bekväma, och inte bara stressade." 

 

"Tycker att det fungerar bra. Viktigt att det funkar bra i mobilen. Vill helst ha en interaktiv 

tidtabell som visar aktuella tider från den busshållplats/tunnelbana jag står på via GPS. Med 

standardplatser som "Hem", "Jobb", "Träning" m.m. så att man på stan en kväll kan trycka på 

en knapp i mobilen för att starta en mobilapplikation, välja hem och direkt se snabbaste vägen 

hem från där jag står just nu - helst med information om eventuella förseningar. På samma sätt 

bör man kunna välja "Jobb" på morgonen och få information ifall det är något problem på den 

linjen man åker. Men framförallt kunna lägga in favoritmålenkelt i mobilen, inte enbart en 

sträcka." 

 

"Jag tycker att reseplaneraren ibland gör onödigt långa resor som jag upplever endast är för att 

tjäna mer pengar då folk måste stämpla för att åka inom flera zoner. För att det brukar oftast 

finnas snabbare alternativ på resor som SL inte skriver direkt." 

 

"En funktion där man bestämmer själv vilka stopp man vill göra och därefter ska reseplaneraren 

berätta ankomsttiderna etc." 

 

"Flera felaktigheter i reseplaneraren. Den föreslår att man åker ett tåg/buss som sen inte finns, 

dvs. en tid. 

Senast idag; Stadshagen till Sumpan. 

Buss 178 fleraktiga missar." 

 

"Informationen vid störningar måste bli bättre; Att bara rapportera att något som alla redan vet 

är ganska värdelöst, mer detaljer tätare vore bra." 

 

 



69 
 

12.2 Bilaga 2: Enkät - Frågor 

Enkät om Stockholms Lokaltrafik 
Hej. Vi är två studenter från Södertörns Högskola som gör en medieteknisk utvärdering av Stockholms 

Lokaltrafiks hemsida som C-uppsats för HT09. Vi uppskattar om du vill göra vår enkät angående SL:s 

reseplanerare (sl.se) och om de andra funktionerna på sidan. 

 

Testet tar högst tre minuter. Dina svar kommer givetvis vara anonyma och enbart användas i 

forskningssyfte. 

 

OBS! Om du aldrig använt hemsidan www.sl.se behöver du INTE genomgå enkäten. 

 

Tack i förhand! 

 

* Required 

 

1. Hur ofta använder du SL:s hemsida? *  

En gång i månaden eller mindre 

4-6 gånger i veckan 

1-3 gånger i veckan 

En gång om dagen 

Två gånger om dagen 

Tre till fyra gånger om dagen 

 

2. Har du någon gång använt en annan service som mosvarar SL:s hemsida, som exempelvis 

ResRobot.se? *  

Gäller även för mobiltelefoner  



70 
 

Ja 

Nej 

 

Om "Ja", vilken / vilka? 

  

 

3. På vilka medium har du använt SL:s reseplanerare? *  

Dator 

Mobil.sl.se via mobil 

Mobil.sl.se via handdator 

Telefon (Ring Reseplaneraren) 

 

4. vilka miljöer brukar du oftast använda Reseplaneraren och dess funktioner? *  

Hemmet 

Jobbet 

Skolan 

Other:  

 

5. Vilka funktioner på SL:s hemsida har du hört talas om bland dessa:  

Reseplaneraren 

Avancerad sökning (Reseplaneraren) 



71 
 

Störningsinformation 

Realtidsinformation 

Informationssökning (T.ex. tidtabeller, priser, etc.) 

Interaktiv kartfunktion 

Reseplaneraren per telefon 

 

6. Sätt ett betyg kring vilka funktioner du använder mest 1 = Mycket sällan, 5 = Ofta (Lämna TOM ifall du 

inte har använt funktionen)  

  
1 2 3 4 5 

 

Reseplaneraren 
 

     
 

Störningsinformation 
 

     
 

Realtidsinformation 
 

     
 

Informationssökning 

(T.ex. tidtabeller, priser 

osv.)  
     

 

Avancerad sökning 

(Reseplaneraren)  
     

 

 

7. Vad skulle du ge för betyg till funktionerna på SL:s hemsida när det kommer till användarvänligheten? 

1 = Dålig, 5 = Bra (Lämna TOM ifall du inte har använt funktionen)  

  
1 2 3 4 5 

 

Reseplaneraren 
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1 2 3 4 5 

 

Störningsinformation 
 

     
 

Realtidsinformation 
 

     
 

Informationssökning 

(T.ex. tidtabeller, priser 

osv.)  
     

 

Avancerad sökning 

(Reseplaneraren)  
     

 

 

8. Har du någonsin ringt till Reseplaneraren? *  

Ja 

Nej 

Visste ej att det gick att göra 

 

9. Har du någonsin använt den interaktiva kartfunktionen på SL:s hemsida? *  

Ja 

Nej 

Visste ej att det gick att göra 

 

10. Brukar du använda "snabbare resa" funktionen i reseplaneraren, för att komma snabbare fram till 

färdmålet? *  

Ja 

Nej 
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Visste ej att det gick att göra 

 

11. Hur pålitlig är reseplaneraren med att hitta korrekta färdsträckor? *  

 
1 2 3 4 5 

 

Ej pålitlig      Pålitlig 

 

12. Är du i helhet nöjd med SL:s hemsida och dess funktioner? *  

Mycket nöjd 

Nöjd 

Missnöjd 

Mycket missnöjd 

 

13. Känner du att du har behov att ha flera olika funktioner när du åker med SL? *  

Ja, jag använder dom flesta regelbundet 

Nej, använder enbart den vanliga reseplaneraren 

Använder dom ibland när dom behövs 

Dom är bra att ha, men jag använder enbart vanliga reseplaneraren 

 

14. Har du någon tanke eller klagomål om SL:s hemsida som inte tagits upp i enkäten?  

(Tack igen för din medverkan!) 
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