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Abstract 

In this essay we discuss the broad area of website usability from a tourism perspective. Our goal 

was to investigate the usability in smaller and bigger tourism websites. We have declared what 

website usability means and the importance of involving the users when designing a user interface. 

In a pilot study, we conducted three interviews with people who work with usability and then used 

the information we got to form questions to use in a focus group interview. In this focus group, we 

asked three people to assess two Swedish tourism websites, one bigger and one smaller, to find out 

if they were considered usable and if there was any difference in usability depending on the size of 

the site. In our research we found that it was mostly in the visual design where our respondents 

found the bigger site to be nicer looking and a bit more modern. Our conclusion is that a usable 

website needs to be effective, efficient and satisfactory. This means that the user should be able to 

do what he or she wants in a short period of time and that the task that is done can be completed 

without problems and at last that the user in the end is satisfied. 

 

 

Keywords: Usability, Tourism, websites, Sweden, Usable interfaces, Travel 2.0, Web 2.0, 

Tourism websites, web design 
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Sammanfattning 

I denna uppsats diskuterar vi det breda ämnet användbarhet på webbsajter utifrån ett 

turismperspektiv. Vårt mål var att undersöka större och mindre turistsajters användbarhet. Vi har 

förklarat vad användbarhet på webbsidor innebär och vikten av att involvera användarna vid 

utformningen av ett användargränssnitt. Vi intervjuade i en förstudie tre personer som arbetar med 

användbarhet och använde sedan den information vi fick till att utforma frågor att ställa i en 

fokusgruppsintervju. I denna fokusgrupp bad vi tre personer att bedöma två svenska 

turismwebbsajter, en större och en mindre, för att ta reda på om de ansågs vara användbara och om 

det fanns någon skillnad i användbarhet mellan dem beroende på deras storlek. I vår undersökning 

kom vi fram till att det mest var den visuella designen som våra fokusgruppsdeltagare ansåg vara 

snyggare och lite modernare på den större sajten. Vår slutsats är att en användbar webbsida 

behöver vara ändamålsenlig, effektiv och tillfredsställande. Detta innebär att användaren borde 

kunna göra det han/hon vill göra under kort tid och att uppgiften som utförs kan slutföras utan 

problem och att användaren slutligen är tillfredsställd.   

 

 

 

Nyckelord: Användbarhet, turism, webbsajter, Sverige, användbara gränssnitt, travel 2.0, web 

2.0, turismwebbsajter, webbdesign.   
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1. Inledning 

I och med den ekonomiska fördelen som turismen för med sig är det vår önskan att Sveriges mindre 

turistmål kan profilera sig lika bra som de större på webben så att de inte glöms bort i denna 

informationstid vi lever i. Det finns flera anledningar till att det gynnar Sverige att de mindre 

turistmålen lockar fler turister och den mest framstående är just den ekonomiska. Det är många 

människor som flyttar till storstäderna just nu och landsbygden håller på att avbefolkas. Enligt en 

undersökning av SCB (Statistiska centralbyrån) har 383 000 personer flyttat till tätorter under 

perioden 2005 till 2010. Under samma period har 120 000 personer flyttat från landsbygden. 

Under 2010 var det enligt SCB 15 % av Sveriges totala folkmängd som var bebodda utanför tätort. 

Detta anser vi är synd med tanke på alla fantastiska små resmål som finns att finna lite här och var i 

den svenska landsbygden. Om det inte finns bosatta som driver bygderna omkring dessa resmål är 

turismen närmast en omöjlighet för dem. Denna undersökning har vi gjort för att ta reda på hur väl 

små resmål kontra stora resmål profilerar sig på webben ur användbarhetssynpunkt. 

Användbarhetsperspektivet valde vi för att vi anser det extra viktigt att en webbplats är användbar 

i turismsammanhang då personerna som kommer att besöka den kanske kommer från ett annat 

land med en annan kultur och ett annat språk, vilket kan försvåra sökandet efter rätt information. 

Turism- och reserelaterade webbsidor har sedan Internet blev tillgängligt för allt fler människor i 

västvärlden i mitten av 1990-talet, hört till de mest populära (Lexhagen, 2008). Vi behöver inte 

längre vara beroende av resebyråernas broschyrer, utan har möjlighet att i mycket större 

utsträckning själva utforska vårt resmål och planera vår resa. Vi förväntar oss att den möjligheten 

finns idag.  I och med att webben växer och den nya generationen blir mer och mer vana vid att 

söka information och till och med göra sina inköp via webben så ställs det högre krav på 

webbplatserna. Idag har de allra flesta företagen en egen webbplats och det gör att även 

konkurrensen på nätet växer. Detta resulterar i att webbplatserna bör vara anpassade för 

användarna i största möjliga mån för att de så fort som möjligt hittar den information de söker.  

Jacob Nielsen hävdar i sin bok “Designing web usability” (2000) att alla hemsidor ska vara så 

användbara som möjligt i och med att när besökare vänjer sig vid de användbara sidorna kommer 

de inte tolerera något som inte håller samma standard. Om besökarna inte finner vad de söker inom 

någon minut kommer de bli frustrerade och gå vidare till en annan sida. Steve Krug (2006) är inne 

på samma spår som Nielsen och han menar att besökare inte räknar ut hur saker fungerar, de 

trasslar sig igenom det. Avändbarhet är ett brett ämne som enligt International standardisation 
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organisation (ISO) innefattar allt ifrån hur lång tid det tar att finna information till hur tillfredställd 

besökaren är när den är klar på sidan. 

 

Vi har i denna rapport kombinerat dessa två enligt oss författare intressanta ämnen och undersökt 

huruvida turismsajter är användbara och om användbarheten skiljer sig mellan större och mindre 

turistmåls sajter. Vi har därför rett ut vad användbarhet innebär för en webbsida genom en 

förundersökning där vi intervjuade experter inom användbarhetsområdet för att sedan 

implementera det vi kom fram till på turismsajterna vi valt att utgå ifrån. Huvudundersökningen 

gjorde vi genom en kvalitativ intervju i fokusgrupp för att utvärdera sajterna utifrån ett 

användarperspektiv. Resultatet från fokusgruppen ställde vi sedan mot våra teorier och vår 

förundersökning för att kunna dra våra slutsatser. 

 

2. Disposition 

I kommande kapitel presenterar författarna sitt syfte, frågeställning och avgränsning samt en 

begreppsdefinition för att underlätta fortsatt läsning. Kapitel fyra innehåller rapportens teoretiska 

bakgrund som syftar till att ge läsaren ytterligare inblick i vårt ämne och i kapitel fem beskriver 

författarna sin valda metod. I kapitel sex följer en presentation av den teoretiska referensram 

författarna utgått ifrån samt den tidigare forskning som använts. Under kapitel sju finner läsaren 

den empiriska undersökningen samt det resultat den gav och sedan följer diskussion och analys av 

dessa resultat i kapitel åtta. Till sist dras slutsatser utifrån den teoretiska referensramen, 

undersökningen samt diskussionen och dessutom ges förslag till vidare forskning i kapitel nio och 

tio. Därefter listas de källor som använts i denna rapport.  

 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att definiera användbarhetsbegreppet och att undersöka 

användbarheten på ett större resmåls webbplats och ett mindre resmåls webbplats. Detta ville vi 

göra eftersom vi tycker det är viktigt att stora såväl som mindre resmål ska kunna locka potentiella 

besökare genom att erbjuda en användbar hemsida och på så vis profilera sig på ett bra sätt på 
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webben. Vi vill genom denna undersökning bidra med insikter om vad skapare av webbsajter bör 

tänka på när de vill utforma en användbar turismsajt. 

3.1 Frågeställning 

Hur tänker yrkesverksamma inom området kring användbarhet på webben och hur ser 

användbarheten ut på ett större respektive mindre resmåls webbplats?  

 

3.2 Avgränsning 

Vi har begränsat oss till att undersöka turismsajter i Sverige. För att undersökningen inte skulle bli 

för bred valde vi ut två specifika turismsajter att grunda vår fokusgruppsintervju på. Dessa två 

turismsajter är Göteborgs (www.goteborg.com) och Vimmerby turistbyrås 

(www.vimmerbyturistbyra.se). Vi valde dessa två för att vi ansåg att Göteborg är ett av Sveriges 

största resmål och Vimmerby ett mindre resmål som ändå är allmänt känt på grund av att dess 

största attraktion är Astrid Lindgrens Värld. Vi grundar våra val av webbplatser på de siffror vi fått 

från respektive företag. Göteborgs sida har ganska exakt två miljoner unika besökare per år 

(Anders Fahl, Go:teborg & Co). Enligt Henrik Karlsson på Vimmerby turistbyrå har deras hemsida 

ca 165 000 besök per år där 125 000 utgör enskilda besökare. Han uppger att de bytte 

webbaddress för tre år sedan och att de får fler besökare för varje år. Ju mer etablerad den blir 

desto fler besökare får sidan, säger han. 

 

3.3 Begreppsdefinitioner 

Användare - Personer som besöker en webbsida och interagerar med den. 

 

Användbarhet - Att något är ändamålsenligt, effektivt att använda och att resultatet av det man gör 

är tillfredsställande. 

 

Gränssnitt - Det som möjliggör kommunikation mellan människa och dator, det man ser på 

bildskärmen. 

 

http://www.goteborg.com/
http://www.vimmerbyturistbyra.se/
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Turistsajter - Olika resmåls webbplatser där de publicerar för en turist relevant information om 

platsen. 

 

Footer - Området med kontaktinformation längst ned på en webbplats. 

 

Header - Området med företagslogga och huvudmeny längst upp på en webbplats. 

 

ISO - International Standardisation Organisation, grundad 1947. Världens största utvecklare av 

frivilliga Internationella Standarder. Publicerar specifikationer för produkter, tjänster och god 

praxis inom teknik och affärsliv (ISO). 

 

Skype - Mjukvara som bland annat möjliggör videosamtal via webben (Skype.com). 

 

Web 2.0 - Den moderna webben som främjar att användarna blir involverade. 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Svensk turism 

Den svenska turismen växer och det visar sig i Tillväxtverkets publikation om svensk turism där det 

står att Sverige drog in 251,7 miljarder kronor i totala turismintäkter 2011. Det är en ökning på 

67,8% från år 2000. Enligt Tillväxtverket var det 84% av turisterna som bokade sin resa via 

webben och 86% som sökte information om sitt resmål via webben år 2008. Det är en ökning på 

46% av turisterna som bokar sin resa via Internet och 27% av de som söker information på nätet 

sedan 2005. Detta innebär att då de utländska besöken i Sverige var närmare 16 miljoner 2011, var 

det ungefär 14 miljoner turister som bokade boende och resa via webben och detta gäller som sagt 

bara turister som reser till Sverige (Tillväxtverket, 2008). 

 

4.2 Turism på webben 

Internets stora mängd information kräver att webbsidorna och deras information och tjänster går 

lätt att hitta (Lexhagen, 2003). Det finns en önskan och ett upplevt behov av webbutbildningar för 

turismnäringens aktörer, där de bland annat borde få lära sig om konsumentbeteende på Internet. 
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Vid utveckling och optimering av webbsajter är det mycket viktigt att se på beteendet hos 

konsumenter, vilket enligt rapportens författare turismutbildningar, högskolor och universitet bör 

satsa på. I samma publikation står det om fördelarna samt nackdelarna med att turistnäringen 

växer på webben. Det står att denna utveckling gör det lättare för företag (i detta fall destinationen) 

att nå ut till sin målgrupp om de använder sig av rätt strategi men att det samtidigt är större 

konkurrens som försvårar detta. Utifrån dessa nackdelar tar de upp vikten av att de olika aktörerna 

bör hitta sin egen nisch för att göra dem mer konkurrenskraftiga på denna globala marknad. I 

rapporten står det även om vikten av att använda Internet som kommunikationskanal men att 

turismbranschen inte riktigt hänger med i utvecklingen. Det är även svårt för de mindre 

entreprenörerna att dra nytta av detta fördelaktiga medium då de inte tar sig tid att lära sig hur de 

kan använda det (Tillväxtverket, 2008). Internet fungerar som en medlare av informationsutbytet 

mellan turismföretagen och som en plattform för spridningen av turismtjänster (Iliachenko, 2006). 

Turismindustrin är till sin natur informationsintensiv, vilket gör att den kan dra nytta av att 

använda sig av webbteknologier i en vidare utsträckning än andra icke-informationsintensiva 

industrier gör (Ibid). Webben utgör ett kostnadseffektivt sätt för turismföretag att nå ut till sina 

kunder och distribuera produkter online, speciellt för små och medelstora företag med begränsade 

resurser, vilka också utgör majoriteten av turismföretagen (Ibid). 

5. Metod 

5.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår uppsats. Vi ville genom en förundersökning 

ta reda på hur ett antal yrkesverksamma personer inom användbarhet på webben tänker kring 

detta begrepp. Vi ville sedan undersöka hur användbarheten hos två av oss utvalda turismsajter 

uppfattades av en grupp personer och få detta beskrivet för oss. Holme och Solvang (1998) hävdar 

att kvalitativa metoder främst går ut på att förstå olika företeelser. De kännetecknas av närhet till 

källan eller när man vill särskilja eller urskilja olika handlingsmönster och de är inriktade på att ge 

en djupare förståelse för det studerade problemet men också att beskriva helheten av det 

sammanhang som problemet finns i (Ibid). Kvalitativa metoder passar bra att använda när man vill 

få förståelse för resonemang och reaktioner hos människor eller om man vill hitta mönster i det 

man studerar (Trost, 2005). Vi ville i vår undersökning få reda på hur våra undersökningspersoner 

uppfattar och resonerar kring användbarheten på de webbplatser vi valt ut. Således var en 
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kvalitativ metod den som passade bäst för vårt syfte. Den kvalitativa metoden passar bra när man 

har som mål att få insikt i ett ämne snarare än att kvantifiera och statistiskt analysera data (Bell, 

2006). Dock har vi velat vara öppna för att se om det funnits några förenande drag i vår empiri som 

vi kunnat dra generella slutsatser utifrån. Detta var någonting som vår frågeställning krävde. 

 

Holme & Solvang (1998) menar även att kvalitativa metoder är flexibla till sin natur. När man gör 

kvalitativa undersökningar kan man ändra studiens upplägg under genomförandet av den. Allt 

eftersom man samlar in data kan det visa sig behövligt att bearbeta teorikapitlet. Man kan också gå 

tillbaka och rätta till frågeställningen om det skulle visa sig att den behöver formuleras om (Holme 

& Solvang, 1998). 

 

5.2 Datainsamlingsteknik 

Vi bestämde oss för att samla in vårt empiriska material genom att utföra intervjuer. Detta ville vi 

göra eftersom det är en flexibel metod (Bell, 2006). När man utför kvalitativa intervjuer har man 

inga standardiserade frågor, utan man vill med så liten styrning som möjligt från intervjuarens sida 

låta informanten styra utvecklingen av intervjun (Holme & Solvang, 1998). Inte heller måste man 

strikt följa intervjumanualens frågor vad gäller ordning eller innehåll. Information kan komma fram 

som gör att man vill fördjupa sig i någon fråga eller kommer på helt nya frågor att ställa (Ibid).   

 

5.2.1 Förstudien 

Vi började vår undersökning med att göra en förstudie. Denna bestod i att vi utförde tre stycken 

kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med att göra gränssnitt mer användbara. Detta 

gjorde vi för att vi ansåg litteraturstudien vara otillräcklig eftersom ämnet användbarhet är så pass 

brett. Vår första intervju gjorde vi med två personer som driver ett egetstartat företag där de 

arbetar med rådgivning inom användbarhet. Vi utförde intervjun på ett café i World Trade Center, 

Stockholm. Intervjun pågick i ca en timme. Vår andra intervju gjorde vi med en person som är 

“senior usability specialist” på ett användbarhetsföretag och intervjun utfördes på personens 

kontor i Stockholm. Intervjun bestod i att vi dels ställde våra frågor från vår intervjuguide, dels 

hade en workshop där vi bad experten titta på tre av oss i förväg utvalda turismsajter och säga vad 

denne tyckte om dessa sajters användbarhet. Denna intervju pågick i ca två timmar. Den tredje 

intervjun gjorde vi med en person som driver en blogg där denne skriver inlägg om användbarhet 
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på webben. Denna intervju gjorde vi via Skype och den pågick i drygt 45 minuter. Dessa intervjuer 

har gett oss en insyn i hur yrkesverksamma inom ämnet jobbar med användbarhet i dagsläget. 

Intervjuerna var öppna, semi-strukturerade intervjuer, vilket innebar att vi utformade bestämda 

frågor över de områden vi ville täcka men utan i förväg bestämda svar, som informanten fritt fick 

svara på. Vi gav också utrymme för att gå in på sidospår eller utveckla frågorna allt eftersom 

information gavs. Den kvalitativa intervjuformen med dess flexibilitet passade oss bra eftersom vi i 

detta stadium ville utforska vårt ämne så mycket som möjligt. Vi spelade in våra intervjuer vilket i 

hög grad underlättade vårt efterarbete och även gjorde det möjligt att i efterhand gå igenom 

materialet ifall det var något vi missat. 

 

5.2.2 Huvudstudien 

Själva huvudstudien gjorde vi genom att ha en fokusgrupp där vi presenterade två turismsajter och 

ställde upp ett antal frågor i ett Worddokument som informanterna skriftligen fick besvara. 

Frågorna var helt standardiserade, det vill säga detsamma för alla. Informanterna fick fritt svara på 

frågorna. Detta avslutades med en öppen diskussion om ämnet. Fokusgruppens kännetecken är 

kombinationen av gruppinteraktion och ett av forskaren bestämt ämne (Halkier, 2008). Att 

använda fokusgrupp som metod handlar om att gruppens deltagare själva för ett samtal under 

intervjuarens observation och där intervjuaren ser till att samtalet hålls inom fokus för intervjun 

(Trost, 2005). I fokusgruppen uppstår ytterligare en dimension där interaktionen mellan 

gruppdeltagarna underlättar att uppslag och idéer kommer fram som kan bidra till förbättringar 

inom det studerade ämnet (Ibid). Vi kunde på detta sätt samla in individuell empirisk data från 

varje intervjuperson i fokusgruppen samt även ta del av de ytterligare uppgifter som kom fram i 

gruppdiskussionen. Halkier (2008) menar att fokusgrupper producerar data om vad en grupp 

människor kan bli eniga om eller oeniga om. Fokusgruppens metod lät oss alltså ta reda på om det 

fanns några gemensamma åsikter som vi kunde generalisera utifrån. Vi fick rådet av vår handledare 

att ha en grupp på fem personer. Vi bjöd in 12 personer via det sociala mediet Facebook samt via 

SMS varav tre personer tackade ja. Halkier (2008) påstår dock att det i litteraturen om 

fokusgrupper berättas att man hållit lyckade grupper på tre till fyra personer. 

  

Trost (2005) hävdar att vid kvalitativa intervjuer bör man begränsa antalet intervjupersoner till 

endast ett fåtal då det kan bli svårt att få en överblick över en ohanterligt stor mängd information. 

Det finns då risk att man inte lyckas se de förenande eller särskiljande dragen i materialet. Nu hade 



Isa Jansson & Kristin Haipus Kandidatuppsats HT12 Södertörns Högskola 

13 

vi tre individuella intervjuer och tre personer i fokusgruppen. Detta tyckte vi var ett passande antal 

som var stort nog för att förse oss med tillräckligt mycket material att bygga slutsatser utifrån men 

samtidigt litet nog för att inte förse oss med en alltför stor mängd.   

 

5.3 Metodkritik 

Kvalitativa intervjuer för alltid med sig risken att vi som intervjuare kan påverka våra informanter 

(Bell, 2006). Det beror på att intervju som teknik är mycket subjektiv och det ställer höga krav på 

oss som intervjuare att vara objektiva och inte ställa ledande eller vinklade frågor som ger skeva 

svar. Skevheter (bias) kan orsakas både medvetet och omedvetet (Ibid). Något som är viktigt att 

nämna är att vi som samlat in och bearbetat materialet från våra intervjuer inte kan vara hundra 

procent säkra på att den tolkning som vi gjort av vad informanterna sagt och skrivit ned stämmer 

överens med vad de verkligen menade (Holme & Solvang 1998). Även här finns alltså risken att 

skevheter smyger sig in i materialet. Att spela in intervjuerna kan upplevas som hämmande för 

informanterna men detta var något som vi ville göra för att slippa oroa oss för att vi inte antecknat 

ordentligt under intervjuerna (Ibid). Vi spelade även in dem för att ha ett material att gå tillbaka till.  

Det var särskilt viktigt då vi kanske skulle komma att citera våra informanter. Allt för att säkerställa 

att vår empiri skulle bli så tillförlitlig som möjligt. 

 

Fokusgruppsmetoden har enligt Trost (2005) vissa etiska problem. Vi kan inte vara säkra på att 

våra deltagare håller tystnadsplikten gällande det som sagts av de andra deltagarna i gruppen. Vi 

skulle dock vilja påstå att ämnet för vår undersökning inte är särskilt känsligt, då det handlar om 

webbsidor som på inget personligt sätt rör deltagarna. Metoden kan även kritiseras i och med att vi 

som utförde denna fokusgruppsintervju aldrig gjort en sådan tidigare. Det skulle kunna vara så att 

den hade gett mycket mer användbar information om vi hade testat denna metod innan vi utförde 

själva undersökningen. 

 

När vi gjorde vår förundersökning hade vi ännu inte klart för oss vad syftet med vår uppsats skulle 

vara. Vår frågeställning var ännu inte färdigställd och det är troligt att vi om vi hade haft denna mer 

klar för oss, skulle ha ställt mer specifika frågor som gett mer specifika svar. Vi valde endast två 

webbsidor och är medvetna om att vi inte utan vidare kan dra några generella slutsatser utifrån de 

uppgifter vi fått fram i vår undersökning. 
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5.4 Urval 

Till förstudien sökte vi efter företag som arbetade med användbarhet på webben. De tre första 

företag vi ansåg passa vårt syfte tog vi kontakt med och skickade en intervjuförfrågan.  Alla tre 

svarade och gick med på en intervju vilket gjorde att vi inte sökte efter några fler då vi ansåg att tre 

kvalitativa intervjuer skulle ge tillräckligt med material för att svara till vårt syfte. 

 

För huvudstudien valde vi att bjuda in personer på Södertörns Högskola. Vi anser att det var ett 

befogat val då de studenter vi bjöd in alla studerar vid turismprogrammet. Detta ansåg vi vara 

passande då de (förhoppningsvis) har färska kunskaper om turismindustrin i Sverige och dessutom 

är både användare av webbplatser och potentiella resenärer. 

5.5 Litteratur 

Vi har i vår uppsats använt oss av böcker som behandlar ämnet användbarhet på webben i 

allmänhet. Dessa böcker är skrivna av författare som är framstående inom detta forskningsområde: 

Steve Krug och Jacob Nielsen. Vi tyckte att dessa böcker på ett praktiskt sätt berörde ämnet för vår 

frågeställning. Vi har även tagit del av vetenskapliga artiklar om användbarhet och artiklar om 

turismsajter med en koppling till användbarhet. Även rapporter och publikationer om svensk 

turism och statistik om svensk turism har konsulterats för material till bakgrunden till vår 

frågeställning. Vi har också konsulterat ett antal böcker om forskningsmetodik, kvalitativa 

intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Slutligen har vi använt oss av diverse källor från webben.   

 

5.6 Källkritik 

Det har varit lätt att hitta litteratur om användbarhet på webben, både i böcker och i artiklar. Det 

har nästan varit svårt att sålla bland utbudet. Dock har det varit svårare för oss att hitta artiklar 

som vi tyckt passat för vår frågeställning om användbarhet och turism. De vi hittat är några år 

gamla och det är något som man får ha i åtanke då utvecklingen inom webben går fort. 

Vi bör även ta hänsyn till att det kan vara svårt att få tag på den information vi söker eftersom att 

det är individuellt hur en person lägger upp och förbereder sin kommande semester 
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6. Teoretisk referensram 

6.1 Svenska turistbyråer på webben 

I rapporten “Kartläggning av svenska turistbyråer på Internet” kan vi läsa om en undersökning som 

gjordes av 295 turistbyråer på Internet (Lexhagen, 2003). Av dessa webbplatser var det endast 

18% som hade en egen webbadress som besökarna kom till utan att först hamna på en kommuns 

hemsida. Enligt rapporten är det för turistbyråernas webbplatser viktigt att erbjuda en sökfunktion 

på sidan eftersom webbplatser av detta slag vanligtvis innehåller mycket information. Av de 

undersökta webbplatserna var det 53% som erbjöd en sökfunktion (Ibid). Bara 3% av 

webbplatserna hade en så kallad FAQ-sida (Frequently asked questions) där de vanligaste frågorna 

och svaren skrivs upp. I genomsnitt presenteras sidorna på två språk förutom på svenska, där de 

vanligaste är engelska och tyska. Innehåll presenterat på ett levande och underhållande sätt med 

hjälp av multimedia som kan hjälpa besökaren att ta till sig information (Lexhagen, 2003). Endast 

6% av webbplatserna hade någon form av multimedia för att komplettera den textbaserade 

informationen, som till exempel bildspel, filmsekvenser eller livekamera. 

 

6.2 Olika typer av turister 

I en rapport från Tillväxtverket (2008) nämner de fem olika typer av turister i planeringsstadiet. 

Planeringsstadiet är det stadie då en person bestämmer sig för att åka iväg på en resa och börjar 

planera vart, hur och när hen ska resa. Dessa olika identifieringar togs fram för att företag inom 

turistnäringen ska använda dem för att identifiera sin målgrupp. På så sätt kan de bättre anpassa 

sin webbplats utifrån deras behov.   

 

• Den planerande turisten jämför, utvärderar och planerar på egen 

hand. 

• Den sociala turisten väljer främst att lita på sina vänner och 

bekanta samt följer deras råd i valet av resmål. 

• Den impulsiva turisten tar snabba och spontana beslut, som kan 

vara påverkade av exempelvis reklam eller TV-sändningar. 

• Marknadsföringsturisten fokuserar på de destinationer som är väl 

marknadsförda och baserar sina val utifrån information från olika 
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mediekanaler. 

• Den konventionelle turisten förlitar sig främst på en resebyrå och 

tar inte så många egna initiativ. 

 

Alla personer går inte att kategorisera på detta vis men dessa olika typer kan kombineras för att få 

en generaliserad bild av sina kunder. I denna undersökning kom de fram till att idag faller de flesta 

under kategorierna den planerande och den sociala turisten. Det innebär att de flesta söker 

information via webben och plockar själv ihop sin resa genom olika flygbolag och bokar sedan 

hotellet för sig och tar mer än gärna hjälp av sin sociala omgivning. (Tillväxtverket, 2008). 

 

6.3 Travel 2.0 

Travel 2.0 är enligt Anne Chabot (2006/2007) en reaktion i turismindustrin av web 2.0. Hon hävdar 

i sin artikel Travel 2.0: future of tourism? att turistsajter behöver blir mer interaktiva så att 

kunderna/resenärerna kan kommunicera med varandra. Men innan vi går in på vad travel 2.0 är 

krävs en liten introduktion till web 2.0. 

 

6.3.1 web 2.0 

Web 2.0 är ett begrepp som Tim O’Reilly myntade för några år sedan och själv menar han att web 

2.0 innebär att applikationer och webbsidor gör användaren involverad. Wikipedia är en 

återkommande produkt när man talar om web 2.0, det beror på att användarna på Wikipedia kan 

ändra, lägga till och ta bort innehåll. O’Reilly menar även att web 2.0 handlar om att ta till vara på 

den kollektiva intelligensen och att hyperlänkar är grundpelare på webben. Hyperlänkar används 

för att länka en del information till en annan. De som besökt Wikipedia kanske upplevt detta, i 

nästan varje text som finns på Wikipedia är det hyperlänkar i texten som länkar till en annan 

relaterande text.  O’Reilly tar även upp att i princip alla “succes stories” på webben har använt sig 

av “word of mouth” och propaganda snarare än ordinär annonsering. Detta kan enligt O’Reilly ses 

som en riktlinje för att avgöra om en sajt eller produkt är web 2.0.  (http://oreilly.com/)  

 

 

http://oreilly.com/
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6.3.2 Travel 2.0: framtidens turism? 

Med lite färsk insikt i vad web 2.0 innebär är det enklare att föreställa sig varför Travel 2.0 är så 

pass viktigt för turismindustrin. Det handlar om ett nytt sätt att marknadsföra sig och det beror helt 

på att industrin måste anpassa sig efter de personer som köper produkter och tjänster inom den. 

Det som O’reilly skrev om web 2.0 om hur man sprider sitt eget rykte är alltså en mycket stor del av 

travel 2.0.  För att återgå till Chabot så hävdar hon att hjärtat i travel 2.0 är travel wikis, reseforum, 

kommentarsfunktioner på till exempel hotellsajter och så vidare. Grundstommen är alltså att 

turisterna ska kunna kommunicera med varandra. Chabot tar även upp en undersökning gjord av 

the Travel Industry Association som visar att word of mouth har blivit den främsta 

informationsspridningen inom turismindustrin. Hon påstår även att utmaningen med travel 2.0 är 

att se till så att informationen som visas är tillförlitlig och uppdaterad. Risken är att personer 

skriver påhittade saker för skojs skull eller påståenden som saknar belägg. Den positiva effekten av 

travel 2.0 är att risken att turister stöter på en dålig tjänst eller dålig service minskar i och med att 

om en tjänst eller ett företag fått mycket dåliga recensioner kommer andra turister inte besöka dem 

om de läser dessa recensioner. (Chabot, 2006/2007) 

 

Chabots undersökning visade att personer som tar hjälp av sina vänner och bekanta gör det för att 

de hjälper dem att finna information om platsen de vill besöka, de minskar risken att de blir 

besvikna på resmålet, de bistår med idéer och hjälper till med att göra reseplaneringen effektivare. 

Hon kom fram till slutsatsen att för att lyckas med travel 2.0 behöver företag skaffa sig en förståelse 

för vad som driver turisterna i sin planering och bokning av sin resa. Chabot kom även fram till att 

det mest framgångsrika verktyget för turismsajter är så kallade “maschups” som innebär att man 

kombinerar två existerande verktyg. De vanligaste maschupsen är att kombinera till exempel 

Google maps med någon form av register över till exempel restauranger i ett område. Man kan även 

kombinera flera verktyg för att få en interaktiv karta som visar allt en turist skulle behöva veta. 

(Chabot, 2006/2007) 

 

Även här hittar vi information om hur mycket reseindustrin har förflyttats till webben. Chabot 

påstår att enligt UNWTO så ökade bokningen av resor globalt med 59 % år 2001 (Chabot, 

2006/2007). 
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6.4 Definitionen ISO 9241 Del 11 

Det finns ett antal olika definitioner för fenomenet användbarhet. Det vi kommer att förhålla oss till 

är definitionen enligt ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display 

terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability) som lyder: 

 

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, 

efficiency and satisfaction in a specified context of use." (sid. 2) (International standardization 

organization, 9241-11, 1998) 

 

Nyckelorden effectiveness, efficiency och satisfaction kan på svenska översättas till: 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse enligt Informant 3. 

  

Med “effectiveness” (ändamålsenlighet) menas: “Accuracy and completeness with which users 

achieve specified goals” (International standardization organization, 9241-11, 1998). Här mäter 

man till vilken utsträckning användaren med noggrannhet och fullständighet kan nå sina mål med 

användningen av produkten (Ibid). 

  

Med “efficiency” (effektivitet) menas: ”Resources expended in relation to the accuracy and 

completeness with which users achieve goals” (Ibid). Här mäter man resursåtgången som krävs för 

att vid användningen av produkten uppnå målen med noggrannhet och fullständighet. Denna 

resursåtgång kan vara mental eller fysisk ansträngning eller tid, bland annat (Ibid). 

  

 Med ”satisfaction” (tillfredsställelse) menas: ”Freedom from discomfort, and positive attitudes 

towards the use of the product” (Ibid). 

Här mäter man i vilken utsträckning användarna är fria från obehag vid användningen av 

produkten samt deras attityder till användningen av den (Ibid). 

  

I figuren nedan visas nyckelorden ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i sitt 

sammanhang inom ramen för användbarhet enligt ISO 9241-11. Enligt definitionen är 

användbarhet beroende av kontexten för användningen och den uppnådda nivån av användbarhet 

beroende av de specifika omständigheterna som produkten används inom (International 

Standardization Organization, 9241-11, 1998). I vår uppsats har vi dock på grund av begränsade 
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resurser endast analyserat vår empiri utifrån begreppen i den högra nedre rutan gällande 

användbarhet. 

 

6.4.1 ISOs ram för användbarhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: skiss från internationella standarden ISO/DIS 9241-11 1994-10-17 

 

6.5 Gör inte så jag måste tänka! 

Enligt Steve Krug (2006) behöver man bara ett enda verktyg för att göra en webbplats så 

användbar som möjligt. Detta verktyg är att se till så det inte finns något rum för funderingar. Det 

ska vara tydligt var någonstans användaren behöver klicka för att nå den information den vill ha. 

Om det inte är självklart för användaren vad den ska göra därnäst på sidan är chansen liten att den 

gör det, utan väljer istället att gå vidare till någon annan sida. Krugs tips för att skapa en webbplats 

som användare gillar och förstår sig på är att ha en klar visuell hierarki på sidan, att dra nytta av de 

task 

equipment 

environment 

Context of use 

product 

effectiveness 

efficiency 

satisfaction 

Usability 

measures 

outcome of 

interaction 

 intended objectives - - - -  user goals 

usability: extent to which goals are achieved with 

effectiveness, efficiency and satisfaction 
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konventioner som finns, att dela av sidan i klart definierade områden, att göra det uppenbart vad 

som är möjligt att klicka på och att minimera "buller". Med buller menar Krug (2006) all onödig text 

vilken han anser måste bort, det ska vara så lite text som möjligt för att användare ens ska ägna den 

en tanke. Under denna kategori faller instruktioner som endast får förekomma i absoluta nödfall. 

Det mesta på en webbplats bör vara så självförklarande som möjligt för att minimera förvirring hos 

användarna (Krug, 2006). 

 

Krugs första fakta: vi läser inte, vi skannar! 

Krugs andra fakta: vi gör inte optimala val, vi nöjer oss. 

Krugs tredje fakta: vi räknar inte ut hur saker fungerar, vi trasslar oss igenom. 

 

Krug (2006) hävdar även att det är av stor vikt att ha en logiskt utformad navigation som dessutom 

visar användaren på ett tydligt sätt exakt vart i hierarkin denne befinner sig. Detta kan man göra 

med hjälp av till exempel att markera fliken under vilken användaren befinner sig och även att ha 

en ”du är här” notis. Krug (2006) menar att navigationen ska vara konsekvent och får endast vara 

avvikande på startsidan och i formulär (Ibid). 

 

6.6 Designa användbarhet på webben 

 

”Usability rule the web. Simply stated, if the customer can’t find a product, he or she won’t buy it.” 

(Nielsen, 2000 , sid. 9) 

 

Nielsen (2000) menar att de oftast förekommande felen som görs när en ny webbplats designas är 

att de hanteras som ett vanligt projekt istället för den användarcentrerade tjänst det faktiskt är. 

Företag har en förmåga att spegla företagets struktur när de designar en webbplats istället för att 

spegla användarnas intressen. Information på webbplatser skrivs oftast i formellt skriftspråk, alltså 

på ett korrekt och noggrant sätt när det borde skrivas på så vis att det enklast kan scannas av 

användarna. Enligt Krug (2006) scannar 79 % av användare texten på webbsidor, Nielsen (2000) 

påstår att det kan bero på att det är tröttsamt för ögonen att läsa på en datorskärm. Det handlar om 

att informationen ska bli så komprimerad och lätthanterlig som möjligt. Det finns så pass många 

webbplatser som konkurrerar om användarnas intresse att användarna inte vill lägga ned mer 

energi och tid än nödvändigt på en sida om den inte fyller användarens syfte. Det absolut största 
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misstaget ett företag kan göra dock är att inte hantera länkar tillräckligt bra. Det är en av de 

viktigaste sakerna på en webbplats och är vad som leder flest användare till sig (Nielsen, 2000). 

 

Nielsen (2000) så som Krug (2006) hävdar att det är av stor vikt att ha en bra startsida. Nielsen 

(2000) menar att en startsida ska ge svar på var användaren befinner sig (vilket företag) och vad 

för sorts information användare kan få på den. En startsida fungerar framförallt som en entré till 

företagets webbplats och vikten av att berätta för användaren vad den kan förväntas finna här 

riktas främst till nya användare (Krug, 2006 & Nielsen, 2000). 

 

Krug (2006) och Nielsen (2000) är även överens när det kommer till navigation på webbplatser. 

Nielsen (2000) menar att en webbplats måste ge svar på ett par fundamentala frågor som 

användare ställer sig, vart befinner jag mig? Vilka platser har jag redan besökt? Och vart kan jag ta 

vägen nu? (Ibid). 

 

7. Empiri 

7.1 Förundersökning om användbarhet på webben 

Vi valde att göra en förundersökning för att få en bättre förståelse för det breda ämne som 

användbarhet är. Vi fick på detta sätt upp ögonen för aspekter inom ämnet som skulle kunna vara 

till hjälp under vår undersökning samt analysen. 

 

7.2 Intervju 1 

Denna intervju gjorde vi med två personer som driver ett användbarhetsföretag som de grundade 

för 6 år sedan. Båda dessa personer har lång erfarenhet av användbarhet och har arbetat med det i 

ungefär 8 år innan de startade företag ihop. De arbetar som konsulter och deras kunder är allt från 

privatpersoner till stora företag som behöver hjälp med att göra sitt system eller sin webbplats mer 

anpassad efter användarnas behov. Enligt dem själva går deras jobb ut på att agera mellanhand 

mellan företagen och dess kunder. 
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Informanterna anser att utvecklingen av ett system eller en webbplats följer en modell som de 

kallar för evighetstrappan och som ser ut på följande sätt: Vision och behov ---> Konkretisering ---> 

Utveckling ---> Förvaltning ---> Utvärdering ---> 

 

När de började arbeta i denna bransch så var det vanligt att företag tog kontakt med dem i 

utvärderingsfasen och frågade om de hade ett användbart system. Det är dock mycket dyrt och 

tidskrävande att ändra saker i detta stadie så de påpekade oftast vad som borde ändras utan att det 

blev av. I dagsläget har företagen lärt sig vikten av att ha ett användbart system och tar hjälp av 

dem redan i utvecklingsfasen istället. Där kan de vara med och påverka fundamentala saker i 

systemet eller webbplatsen redan från start. De för även en dialog med de kommande användarna 

för att se till att produkten möter deras önskemål. 

 

Användarnytta + Användarvänlighet = Användbarhet 

 

Ovan ser ni informanternas egen formel på användbarhet. Den kan vara svår för kunder att förstå 

så de har även en omformulerad version som lyder: Värdefull information och service + att den är 

enkel tydlig och logisk = en uppskattad produkt/tjänst/system. 

 

Informanterna hänvisar till Steve Krugs bok “Don´t make me think” och säger att det är viktigt att ha 

i åtanke att den bästa webbplatsen är utformad på så sätt att användaren inte behöver tänka för att 

hitta den information den söker eller för att lösa den uppgift som den tänkt utföra. De själva jobbar 

med citat från användarna mycket för att det är ett effektivt sätt att få utvecklarna att inse hur 

användarna tänker. Det är förstås väldigt svårt att hitta problem när det kommer till användbarhet i 

ett system som man själv skapat. 

 

När det kommer till att bygga en webbplats för en bred målgrupp (turister är en bred målgrupp) 

säger företagarna att om man gör det så är det viktigt att webbplatsen är tillräckligt 

användarvänlig. Det är av stor vikt då man har mycket stoff på en webbplats vilket man oftast har 

om den är tänkt att nå en bred målgrupp. Överlag är det väldigt svårt säger de men det blir lättare 

om man har ett väl definierat syfte att utgå ifrån. 

 

Vi frågade informanterna om vad företag oftast gör för fel när de bygger webbplatser och vi fick 

följande till svar: 
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● Att de är hemmablinda 

● Att de använder intern terminologi 

● Blir förälskade i en design som man låser sig vid 

● En obalans mellan funktionalitet och design 

● Kommunikationsproblem mellan aktörerna 

● Tidsplaner som inte håller och orimliga krav från kunderna på leverantörer 

● Att man missar acceptanstestning 

 

7.3 Intervju 2 

Denna andra intervju gjordes med en företagare tillika senior usability expert som startat och 

driver, tillsammans med en kollega, ett etablerat användbarhetsföretag i Stockholm. Informanten 

har arbetat med användbarhet i 19 år och säger att termen användbarhet inte var så ofta 

förekommande då denne började arbeta inom detta område. Då pratade man istället om 

informationsteknologi och mänskliga faktorer eller ergonomi. På expertens företag utgår de ifrån 

ISOs definition av användbarhet som i Sverige blev fastställd 1998 i ISO 9241-11. informanten 

uttryckte det som att det känns bättre att använda något väletablerat som man vet fungerar istället 

för att uppfinna hjulet igen. Tidigare var det några personer i branschen som använde lite olika 

definitioner av användbarhet men nu följer de allra flesta ISOs definition. Enligt denna definition är 

det viktigaste med användbarhet att ett system eller en webbplats uppfyller tre kriterier, vilka är 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. Om en webbplats har uppfyllt dessa är den alltså 

användbar utifrån ISO. Vi frågade vår expert om det fanns några praktiska riktlinjer man bör följa 

för att lyckas med en webbplats. Denne svarade att det finns oändligt med riktlinjer och de flesta 

som har försökt arbeta på det viset har insett att det inte fungerar, det finns oändligt med saker en 

designer kan göra för att förstöra ett gränssnitt.  För att bli framgångsrik inom användbarhet krävs 

det att man arbetar med en användarcentrerad designprocess. Det kräver att man involverar 

användarna i ett tidigt stadie och tar hänsyn till deras krav och använder dem för att utvärdera 

designlösningar. 
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Back to the basics! Enligt vår informant är det ingen mening att ens tänka på användbarheten om 

webbplatsen inte har en funktionalitet som någon är i behov av. Detta gäller även tillgänglighet, 

personer kommer inte använda något de inte kommer åt. Däremot om vi antar att en webbsida 

innehåller något som en person vill ha och att det är möjligt för den personen att få tag på det, då 

kommer användbarheten i fokus. Vi frågade även informanten om denne ansåg att det är svårare 

att göra en turistsajt användbar i och med en bred målgrupp. På det svarade experten att det spelar 

mindre roll hur bred målgruppen är – huvudsaken är vad de vill åstadkomma med sitt besök på 

sidan. En turistsajt kan ha en bred målgrupp men har ändå ett väl definierat syfte som den måste 

uppfylla. Detta kan göra designuppgiften enklare än att designa en sida för en väldigt specifik 

målgrupp men där syftet är mycket bredare. 

 

“It always boils down to the same questions - who are you designing for? What is it that they want to 

do? That will then steer what you exclude, what you include and what you put in focus in your design”. 

 

7.3.1 Workshop 

Vi satte sedan vår informant i arbete och bad denne granska användbarheten på tre turistsajter vi 

valt ut. Informanten bestämde sig för att utgå från en kompis som befann sig i England och skulle 

resa till Stockholm en vecka med sin familj. Personen ville veta var de kunde bo och vad de kunde 

göra under denna tid. 

 

7.3.1.2 Sverigeturism (www.sverigeturism.se) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sverigeturism.se/
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Vår expert fann sökfunktionen bristfällig och krånglig, varför har de fler sökfält? Denne försökte 

söka efter Kebnekaise men det visade sig att Sveriges högsta berg inte platsade bland de 5552 

resmål de valt att ha med på denna webbplats. Att de har en karta gillade informanten dock! Vår 

expert ger inte mycket för denna webbplats och stannar inte länge. 

 

 

7.3.1.3 Turistmål (www.turistmal.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Enligt informanten är denna webbplats lite snyggare men den har inte heller någon information om 

Kebnekaise. Informanten testar att söka på Astrid Lindgrens värld istället. Den finns, men det finns 

ingen hjälpsam information om den och det finns ingen länk till deras webbplats heller. Det finns 

mycket innehåll på denna sida men inget av det verkar speciellt relevant. Informanten bestämde sig 

för att testa att söka på äventyrsbad i Örebro då denne ville finna Gustavsvik men det fanns inte 

heller. Informanten gillade dock att alla sökresultat dök upp på kartan. Dock anser vår expert att 

denna webbplats saknar funktionalitet. 

 

 

 

http://www.turistmal.se/
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7.3.1.4 Visitsweden (www.visitsweden.com)  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

Informanten ansåg att denna webbplats ger en bra överblick över vad man kan göra i Sverige och i 

bästa fall ser den till att besökarna blir intresserade av att åka till Sverige. Denne anser dock att det 

även på denna sida är bristfällig information. Till sist anser experten att man inte ska behöva vänta 

på animationen som dyker upp på förstasidan. Kartan är bra dock men den kunde ha varit lite mer 

detaljerad. 

7.3.1.5 Slutsats 

Informanten anser att ingen av dessa sajter ordentligt övervägt slutanvändarnas behov i deras 

design.  I allmänhet anser denne att dessa sidor är överflödiga i och med Google. Vet man var man 

ska på semester så tar det endast några sekunder att hitta relevant information om allt ifrån 

vad man vill äta till vart man vill sova med Google. Till sist vill vi bara avsluta med ännu ett 

visdomsord från vår expert: 

 

“The most important thing about every website is the content  – what do users need and how easy it is 

to find it. Content is king!” 

7.4 Intervju 3 

Denna tredje intervju utfördes med en person som driver en blogg om användbarhet. Informanten 

har arbetat med webben sedan slutet på nittiotalet och säger att för tio år sedan pratade ingen om 

http://www.visitsweden.com/
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användbarhet. Först för ungefär fem år sedan började begreppet dyka upp i detta sammanhang 

men det handlade mest om att skapa en snygg design. Informanten skriver på sin blogg om hur man 

skriver för webben. Vi anser att detta är en stor del av användbarheten då det gör stor skillnad om 

användaren läser det man skrivit eller inte. Om användarna inte läser det som står där kan det lika 

gärna tas bort. Bloggförfattaren anser att man bör se sig som en servicemänniska när man skriver 

för webben i och med att det handlar om att hjälpa användaren uträtta sitt ärende och inte att 

skriva en roman. Men om man ska lyckas med detta måste man veta vad användarna har för syfte 

med att besöka just denna webbplats. Vi frågade vår informant vad användbarhet är för denne. 

Informanten svarade att det handlar om att det ska vara lätt att lära, lätt att komma ihåg, att 

systemet ska vara effektivt och att upplevelsen ska vara trevlig. 

 

Enligt denna tredje informant ska en bra design inte märkas. Med det menar denne att färg och 

form inte ska ta över, budskapet måste hållas tydligt. Bloggförfattaren säger att det är allt för 

vanligt att personer som skapar webbplatser börjar med att fastställa designen för att sedan 

komma på att det ska vara lite innehåll på sidan också. Informanten tycker att de ska vända på allt 

istället så att innehållet får det fokus som det ska ha. När det kommer till bilder tycker denna 

informant att bilder är jättebra så länge de fyller ett syfte. Om det är en bild som är helt irrelevant 

och bara ditstoppad för att fylla ut tycker bloggförfattaren att den ska tas bort. 

 

Informanten säger även att användbarhet i allmänhet handlar om att användaren inte ska behöva 

reflektera över hur den ska gå till väga för att ta sig dit den vill. Detta tar oss återigen till Krug och 

“Don’t make me think”.  Även denne informant håller med om Krugs filosofi att användarna inte ska 

behöva tänka efter innan de kan utföra vad de är ute efter. Däremot anser bloggförfattaren att det 

finns många myter som lever kvar om användbarhet. Till exempel tog denne upp “myten” om att 

personer blir trötta i ögonen av att läsa på datorskärmar. Det var så för säkert 10 år sedan men allt 

eftersom tiden går så går utvecklingen framåt och de skärmar vi har idag påverkar inte alls ögonen 

på samma sätt säger informanten. Nu kan det snarare jämföras med att läsa på papper. Vi pratade 

även om att scrolla på webbsidor som Nielsen menar att man ska undvika för att användare tycker 

att det är jobbigt att scrolla. Informanten sa då att detta inte gäller när personer ska läsa längre 

texter på webben, då är det i allra högsta grad bäst att scrolla då allternativet är att låta användarna 

klicka sig vidare till nästa sida. Fler “myter” vi pratade om var webbsäkra färger, som man i och 

med dagens teknik inte behöver ta hänsyn till längre. Likaså är myten om att typsnitt med seriffer 

inte bör användas på webben utdaterad då dagens skärmar inte förstör serifferna längre. 
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Efter att ha svarat på några frågor kring sin reseplanering kunde vi dra slutsatsen att informanten 

faller under kategorin “Den planerande och sociala turisten” som enligt en rapport från 

Tillväxtverket är den vanligaste typen av turist idag. Den kan förklaras på följande sätt: En person 

som planerar och bokar sina resor själv direkt via webben men i högsta grad blir påverkad av sin 

sociala omgivning. 

7.5 Sammanfattning  

I den första intervjun pratade informanterna om vikten av att utvecklarna lyssnar till användarnas 

kommentarer då personerna som utvecklar ett system blir hemmablinda och har svårt att se 

bristerna i det system de utvecklar. Vi fick även ta del av deras definition av användbarhet som löd: 

Värdefull information och service + att den är enkel tydlig och logisk = en uppskattad 

produkt/tjänst/system. Informanterna pratade mycket om hur de jobbade som mellanhand för att 

få utvecklarna att förstå hur användarna tänker kring deras produkt/tjänst. De förklarade även 

vilka de mest förekommande misstagen som företag gör när det kommer till användbarhet är. 

Vilket var bland annat att de är hemmablinda, att de använder för intern terminologi för att 

utomstående ska kunna förstå, att de låser sig vid en snygg men opraktisk design och att de missar 

acceptanstestning. Den sistnämnda är en form av enkel användartest som bör användas genom hela 

projektets gång enligt våra informanter. Vår andra intervju handlade lite mer allmänt om 

användbarhet och vi pratade bland annat om ISO definitionen och varför experten arbetade utefter 

den. Det gjorde informanten för att den nämnda definitionen enligt denne är väletablerad och 

välformulerad för syftet. Experten ansåg att om en webbplats uppfyllt ISOs kriterier för 

användbarhet som är ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse så är en sajt användbar. 

Informanten påpekade dock att för att en webbplats ska uppfylla dessa krävs olika åtgärder på alla, 

med det menade experten att det inte finns några färdiga riktlinjer att arbeta utifrån när man 

designar en webbsida utan det är helt beroende av webbplatsens syfte. Informanten uttryckte även 

att för att ens behöva tänka på hur användbar en sida är så måste det finnas en funktionalitet och 

ett behov som gör att användare vill besöka sidan. I denna intervju utförde vi även en workshop 

med informanten för att utvärdera användbarheten på tre turistsajter över Sverige. (För mer 

information om denna hänvisar vi till punkt 7.3.1). Den tredje och sista intervjun handlade mycket 

om hur man skriver för webben då informanten var expert på detta. Informanten säger i denna 

intervju att man ska utesluta all onödig text och att man ska se sig själv som en servicemänniska när 

man skriver för webben. Bloggförfattaren menade då att personer som läser på webben oftast gör 



Isa Jansson & Kristin Haipus Kandidatuppsats HT12 Södertörns Högskola 

29 

det för ett syfte och inte för nöjes skull och att det är vad man bör ta hänsyn till när man skriver för 

webben. Denna informant tog även upp en del myter om text på webben som till exempel att 

personer blir trötta i ögonen av att läsa på webben vilket inte stämmer längre i och med markant 

förbättrade skärmar och upplösning. En annan myt bloggförfattaren tog upp var den om att man 

ska minimera scrollandet för att det är jobbigt för användaren, om det är en längre text är det 

otroligt mycket bättre att ha scrollfunktionen än att användaren ska behöva klicka sig vidare till 

nästa sida. Det denna informant tyckte var viktigast när det kommer till användbarhet var att 

designen inte ska märkas och att syftet ska vara tydligt.  

 

7.6 Huvudstudie - fokusgrupp 

I huvudstudien för denna uppsats valde vi att hålla en fokusgrupp där vi lät tre personer testa två 

turistsajter och granska deras användbarhet utifrån ett antal kriterier vi valt ut. Vi valde att utgå 

ifrån turistsajterna www.goteborg.com och www.vimmerbyturistbyra.se. 

 

7.6.1 Göteborgs turismsida Go:teborg (www.goteborg.com)  

 

  

 

  

http://www.göteborg.com/
http://www.göteborg.com/
http://www.vimmerbyturistbyra.se/
http://www.vimmerbyturistbyra.se/
www.goteborg.com
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7.6.2 Vimmerby turistbyrås hemsida (www.vimmerbyturistbyra.se) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de uppgifter som vi fick av våra informanter i vår förundersökning och våra valda teorier 

kom vi fram till att följande frågor skulle vara av intresse att fråga deltagarna i vår fokusgrupp: 

 

● Fungerar sökfunktionen tillfredsställande? 

● Finns det en tydlig hierarki på sidan? 

● Är det tydligt vad som går att klicka på? 

● Leder länkarna dit du förväntar dig? 

● Hittar du den information du söker? 

● Vad anser du om relevansen hos texterna på webbsidan? 

● Vad anser du om bilderna? 

● Vad anser du om sidans navigation? 

 

7.7 Intervju i fokusgrupp 

I frågeformuläret som fokusgruppsdeltagarna fick svara på var två av deltagarna överens om att 

sökfunktionerna på bägge sajterna fungerade bra, en av dem (deltagare 1) uttryckte att ingen 

sökmotor fungerar bra när man har Google att jämföra med. Dock utmärkte sig Göteborgs sida i den 

http://www.vimmerbyturistbyra.se/
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mån att den gav många sökresultat, där en av deltagarna uttryckte att den gav fler än Vimmerbys 

sajt. Deltagare 3 ansåg dock att sökfältet på Göteborgs sajt inte var tillräckligt utmärkande, att det 

smälte in i bakgrunden lite för mycket. Samma deltagare ansåg även att båda sidorna kunde visa en 

drop-down meny på matchande innehåll på sidan när man söker på något ord. Deltagare 1 och 

deltagare 2 var inte helt på det klara med vad hierarkin var för något och hade lite svårt att svara på 

frågan. Deltagare 3 ansåg dock att det fanns en tydlig hierarki på Vimmerbys sida eftersom de först 

lockar besökaren med bilder som är klickbara och sedan avgränsat detta med en högerspalt med 

bokningsinformation och dylikt som delar av från resten av sidans mer allmänna innehåll. 

Göteborgs sida har enligt denne en rolig utformning som gör det svårt att veta hierarkin men att 

man ändå förstår hierarkin, samt att det även här finns en högerspalt med bokningsinformation 

som gör det tydligt. Deltagare 3 ansåg att det viktigaste verkade vara huvudmenyerna på bägge 

sajterna. Alla tre deltagare var överens om att det i och med mouseover-effekten var väldigt tydligt 

vad som var klickbart på Göteborgs sajt, dock ansåg deltagare 3 att det var desto svårare på 

Vimmerbys sajt. De var även överens om att länkarna fungerar som de ska och tog dem till de 

ställen som de förväntade sig. Deltagare 1 blev dock slussad till en extern sajt från en av länkarna 

på Vimmerbys sajt och det var inte uppskattat. Deltagaren hade velat kunna göra allt på samma sajt. 

De tre deltagarna var även överens om att den information som fanns på bägge sajterna var 

relevant för en turist som skulle besöka resmålen. För övrigt så gillade deltagare 3 att texterna på 

Göteborgs sajt är små sammanfattade texter som är lätta att skumma igenom och som användaren 

sedan kan klicka på om hen vill veta mer. Samma deltagare ansåg även att texterna på Vimmerbys 

sajt är mer berättande än informativa men att det passade bra i och med att det är så tätt förknippat 

med Astrid Lindgren som är en av Sveriges största barnboksförfattare. Alla deltagare var överens 

om att bilderna på Göteborgs sajt var snygga och proffsiga och fyllde sitt syfte att förenkla för 

användaren i sin navigation. Vimmerbys sajts bilder ansåg de alla tre vara lite tråkigare och kändes 

som deltagare 2 uttryckte sig “hemmatagna”. Även när de kom till navigationen var alla deltagarna 

överens om att den fungerade utan svårigheter på bägge sajter. Deltagare 2 ansåg att kontinuiteten 

på Vimmerbys sajt var bättre i och med att innehållsrutan på sajten ändrade färg utifrån vilken 

meny man valt, vilket underlättade navigationen och hjälpte användaren att veta vart den befann 

sig. Deltagare 2 påpekade att hon inte blev förvirrad när hon använde sig av sajterna då hon alltid 

kunde hitta tillbaka till startsidan genom att klicka på loggan. 
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7.8 Diskussion i fokusgrupp 

I diskussionen upprepades åsikterna som deltagarna besvarade frågorna med, det som tillkom var 

dock de andra deltagarnas respons på dessa åsikter. För det första diskuterade de att 

Vimmerbysajten har sitt länknamn i headern där det brukar finnas en logga eller en välkomnande 

text. Deltagare 2 tyckte att det var förvirrande och fult. Deltagare 1 tyckte att bägge sajterna var 

väldigt bra och att de dessutom var väldigt lika varandra både till utseende (struktur) och funktion. 

I diskussionen visade det sig även att deltagare 3 och deltagare 2 fann det lite plottrigt med alla små 

textrutor och bilder på Göteborgs sajt, och en av dem ansåg det svårt att veta vilken bild som hör till 

vilken text. Deltagare 3 tyckte även att det var tråkiga och dystra färgval på den sajten. I kontrast till 

vad deltagare 3 ansåg om färgvalen tyckte både deltagare 1 och deltagare 2 att den såg modern och 

tuff ut. Deltagare 1 ansåg efter att ha sökt på ordet “Facebook” och fått över åttahundra träffar att 

Göteborgs sajt har mycket innehåll. Deltagare 3 fann Vimmerbys sajt lite gladare och roligare och 

säger att det kan bero på att den kanske riktas mest till barn som vill besöka Astrid Lindgrens Värld. 

 

Tillslut bad vi de tre deltagarna att betygsätta sajterna från 1 till 5 för att sammanfatta vilken de 

ansåg var bäst. 

 

Deltagare 1 gav Göteborgs 5 av 5 och Vimmerbys 4 av 5 

Deltagare 2 gav Göteborgs 5 av 5 och Vimmerbys 4 av 5 

Deltagare 3 gav Göteborgs 4 av 5 och Vimmerbys 3 av 5 

 

7.9 Resultat 

Det vi kom fram till i denna fokusgrupp var att användbarheten på dessa sajter var 

tillfredsställande. Dock ansåg alla deltagare att Göteborgs sajt var snyggare men de sa även att de 

hade högre krav på den eftersom den trots allt ska representera Sveriges näst största stad och 

därför också har mer innehåll att jobba med och presentera. Det var några användbarhetsaspekter 

som togs upp med bägge sidorna. Göteborgs sida gav enligt deltagarna fler sökresultat än 

Vimmerbys, dock ansåg en av dem att Vimmerbys sökruta var tydligare. Samma deltagare ansåg 

även att de båda sidorna skulle tjäna på att visa en drop-down meny med matchande innehåll på 

sidan under det att användare söker på något ord.  Det framkom att en deltagare tyckte att det var 

tydligare vad som var klickbart på Göteborgs sida, att det kändes som att det gick att klicka på allt. 

En annan uttryckte att det med underrubrikerna på Vimmerbys sajt var otydligare om de var 
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klickbara. Vi utgick i denna undersökning ifrån att mindre turismföretag har svårt att profilera sig 

på webben för att de inte tar sig tid att lära sig att använda sig av det som medium, vilket artikeln 

Kommunicera turism på nätet (2008) ville påstå. Det vi kan utläsa ur resultatet från denna studie är 

att på de webbplatser vi undersökt stämmer inte detta då det mindre resmålets webbplats 

användbarhet ansågs tillfredsställande av våra deltagare. Eftersom att vi endast undersökt två av 

Sveriges turistsajter kan vi inte dra några generella slutsatser men vi tycker att det är ett intressant 

resultat. Detta skulle kunna användas som grund för kommande undersökningar inom ämnet. 

8. Diskussion och Analys 

I rapporten om svenska turistbyråer på nätet framgår det att turismindustrin ligger lite efter när 

det kommer till att profilera sig på webben. Det tål dock att nämnas att denna rapport skrevs 2003 

och att det onekligen hänt mycket sedan dess. Krug (2006) och Nielsen (2000) hävdar båda att det 

är viktigt att ha en bra sökfunktion på sidan och enligt samma rapport visade det sig att endast 

ungefär hälften av alla turistsajter i Sverige hade en sökfunktion över huvud taget, återigen dock 

med hänsyn till att det var drygt 10 år sedan denna rapport skrevs. Det står även att endast 6 % har 

någon form av kompletterande media på sajten vilket enligt våra informanter i förundersökningen 

är bra eftersom de anser att all sorts bild, fast eller rörlig, är överflödig om den inte har någon sorts 

relevans för innehållet. Det är dock intressant i och med att våra deltagare i huvudundersökningen 

ansåg att alla bilder var fina och hjälpte till med att göra så att sajten framstår som mer 

professionell. Vimmerby turistbyrås bilder tyckte en av deltagarna såg hemmatagna ut medan alla 

deltagare var överens om att Göteborgs bilder såg professionella ut. 

 

I en annan rapporten “Kommunicera turism på nätet”  från Tillväxtverket står det om vikten av att 

turismindustrin måste se till att flytta ut sin verksamhet mer på webben i och med den stora 

ökningen av personer som i allt större utsträckning planerar och bokar sin resa på webben. I 

samma rapport står det även om olika typer av turister och den mest förkommande är den 

planerande och den sociala turisten. Detta stämmer överens med den nämnda ökningen då denna 

typ av turist själv söker information om och bokar sin resa via webben. Denna typ av turist tar som 

tidigare nämnts hjälp av sin sociala omgivning i sitt val av resmål, aktivitet samt hotell. Genom detta 

ser vi en koppling till travel 2.0 som innebär att turisterna tar kontakt och kommunicerar med 

varandra via webben. Den sociala omgivningen blir då plötsligt så mycket större. I och med till 

exempel sociala medier och forum så växer den från familj och vänner till alla människor som har 
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tillgång till internet. Detta ställer till det för aktörer inom turismindustrin eftersom det resulterar i 

att turister i allt större utsträckning läser recensioner från andra turister innan de bokar något 

vilket gör att de dåliga företagen snart blir impopulära. Chabot (2006/2007)  hävdar att de mest 

populära travel 2.0 medierna är forum, kommentarsfunktioner och sociala medier. I detta 

sammanhang kan vi även nämna “word of mouth” som är den kraftigaste marknadsföringsmetoden 

idag och det är precis det som travel 2.0 grundas på. Utifrån detta skulle vi kunna dra slutsatsen att 

turister inte bör bli besvikna på valt resmål eller hotell i lika stor utsträckning. Dock har alla 

människor olika förutsättningar, tycke och smak vilket gör att det som en person gillar kanske en 

annan ogillar eller tvärt om.  

 

För att återgå till användbarhet så valde vi som tidigare nämnts att utgå från ISOs definition av 

användbarhet och det visade sig att informant 2 från förundersökningen även valt att arbeta utefter 

denna definition. Informant 1 har en egenproducerad variant men med samma innebörd som ISOs. 

Det var svårt att mäta om resultatet av besöket var tillfredsställande utan att observera när någon 

faktiskt ska planera och boka en resa, vilket vi inte hade möjlighet att göra. Alla tre som 

medverkade i fokusgruppen ansåg dock att båda sidorna var bra, att funktionerna på bägge sajterna 

fungerade tillfredsställande och att det var lätt att hitta relevant information vilket vi tolkar som att 

sajterna är ändamålsenliga som ISOs definition nämner och informant 2 uttryckte sig. Vi drog även 

slutsatsen att bägge sajterna är effektiva i och med att våra informanter noggrant gick igenom sidan 

men ändå inte tillbringade så lång tid på denna aktivitet. Man kan diskutera att “lång tid” är en 

värderingsfråga. Eftersom vi hade gett våra deltagare bestämda aspekter att utvärdera på sidorna 

kan vi omöjligt veta hur lång tid de skulle ha tillbringat på sidorna i en autentisk 

reseplaneringssituation. Men utifrån vad vi såg i vår undersökning verkade det inte krångligt för 

dem att använda sig av sidorna på ett sådant sätt att de skulle blivit avskräckta om situationen hade 

varit mer genuin. Vi har endast analyserat användbarhetsdelen av ISOs definition och inte tagit med 

de andra aspekterna såsom mål och kontext. Hade vi gett våra deltagare en bestämd uppgift att 

utföra under fokusgruppsundersökningen hade vi kunnat utvärdera målaspekten också. 

 

Don’t make me think, som ovan nämnts fick vi intrycket att våra deltagare inte upplevde att de 

behövde “trassla” sig igenom sidorna alltför mycket som Krug (2006) uttrycker det i sin tredje fakta 

som vi tog upp i  teoriavsnittet. Krug (2006) hävdar att det är viktigt att ha en logiskt utformad 

navigation som visar vart i hierarkin på sidan man befinner sig. Alla deltagarna tyckte att sidorna 

hade en bra och tydlig navigation. En av deltagarna gillade Vimmerby turistbyrås färgmarkeringar 
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som visar inom vilken sektion på sidan man befinner sig och en annan deltagare höll med om detta. 

Det finns alltså en tydlig navigation på sidan som visar en var i hierarkin man befinner sig i den 

bemärkelsen. Krugs (2006) uttalande om att “Home pages are fixed places. When you’re in a site, 

the home page is like the North Star. Being able to click Home gives you a fresh start” rimmar bra 

med vad deltagare 2 uppgav om att hon inte blev förvirrad på varken Vimmerbysidan eller 

Göteborgssidan eftersom hon lätt hittade tillbaka till startsidan genom att klicka på loggan på bägge 

sajter.  Krug (2006) påpekar också att man ska dela in en sajt i klart definierade områden samt att 

det ska vara tydligt vad som går att klicka på. På Göteborgs sida var det enligt deltagarna helt 

tydligt vad som var klickbart tack vare mouseover-effekten men lite otydligare på Vimmerbys sajt. 

Deltagare 3 tyckte att båda sidorna var tydligt indelade i områden då de hade en högerspalt med 

bokningsinformation som fungerade avgränsande från resten av innehållet på sidan som bestod av 

mer allmän information.  

 

Alla deltagarna ansåg att sajternas länkar fungerade som de skulle och tog dem dit de förväntade 

sig. Detta är ett bra betyg när man utgår från Nielsens (2000) teori att länkar är bland det viktigaste 

på en webbplats och att sajterna gör ett stort misstag när de inte hanterar dem tillräckligt bra. 

Dessa sajter hanterar sina länkar bra kan vi utläsa. Dock var det en deltagare som inte uppskattade 

när hon blev bortslussad från Vimmerby turistbyrås sajt till en extern sajt när hon klickade på en 

viss länk. Hon ville gärna kunna göra allt på samma sida. På Göteborgs sida kunde man göra just 

detta.  

 

I rapporten Kommunicera turism på nätet framgick det att mindre turismföretag är sämre på att 

utnyttja webbens möjligheter på grund av bristande kunskap inom ämnet. Vimmerby turistbyrå är 

ett mindre turismföretag men det kan diskuteras om rapportens påstående stämmer med vad vi 

kommit fram till i vår undersökning i och med att våra informanter betygsatte Vimmerbys sajt lite 

lägre än Göteborgs. Detta var enligt vår tolkning mer på grund av att de inte gillade utseendet på 

Vimmerbys sajt lika mycket som utseendet på Göteborgs sajt. 

 

Vår undersökning visar att Göteborgs och Vimmerbys turistsajter får ett bättre betyg än de sajter 

för hela Sverige som vi visade för vår andra informant. Det kan diskuteras om detta endast är ett 

resultat av att de sajter som informant 2 tittade på blev något mer kritiskt granskade i och med att 

denne arbetar som användbarhetsspecialist. En av deltagarna påpekade då vi diskuterade 

sökmotorerna, att det är ingenting som slår Google när det kommer till sökmotorer. Detta påminner 
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oss om vår andra informants uttalande om just Google, att denne skulle kunna söka efter samma 

information där som denne sökte efter på våra utvalda sajter, och hitta det snabbare. 

9. Slutsats 

Användbarheten på webbplatser mäts genom att undersöka om innehållet är ändamålsenligt, om 

det går fort att finna det man söker eller utföra den uppgift man har och ifall användaren är 

tillfredsställd när den är klar, i enlighet med ISOs definition. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är 

att yrkesverksamma inom användbarhetsområdet idag arbetar utefter ISOs definition eller en 

variant på den som har samma grundpelare. I och med dessa kriterier från ISOs definition var de 

sidor vi valde att undersöka användbara i mån av innehåll. Däremot har vi i denna studie inte sökt 

mäta graden av tillfredsställelse hos användarna som vi tidigare nämnt. Användbarheten på dessa 

två turistsajter var alltså tillfredsställande och sajterna var funktionerliga och information som 

finns att finna på dessa sajter var relevant. Vi kan inte helt motsätta oss det som står i 

Tillväxtverkets publikation om att mindre resmåls webbplatser har sämre användbarhet än större 

resmåls i och med de kommentarer och framför allt betygen våra informanter framförde i 

fokusgruppen. Däremot vill vi heller inte helt hålla med då vi som sagt tolkar det som att det våra 

informanter påpekade var mest de visuella aspekterna av sidan. Med andra ord vill vi påstå att det 

inte är någon märkbar skillnad på användbarheten på större och mindre resmåls webbplatser. Vi 

anser dock att mindre resmål i viss mån bör lägga lite mer resurser på att upprätthålla en modern 

och visuellt tilltalande webbplats för att locka fler turister. 

 

 

10. Förslag till vidare forskning 

En av deltagarna i fokusgruppen och även informant 2 uttryckte att Google är en effektivare 

sökmotor i jämförelse med våra utvalda sajters sökfunktioner, att man med den kan hitta samma 

information lättare och snabbare. Vidare forskning om Google och turismsidor och hur dessa kan 

öka sin konkurrenskraft på webben gentemot Googles sökmotor vore därför en intressant fråga att 

undersöka. Vi tog inte i vår undersökning hänsyn till några kulturella aspekter av användbarheten 

på våra utvalda sidor. Ett förslag vore således att studera svenska turismsidor ur en kulturell 

synvinkel och se hur dessa sidors användbarhet utformats för att underlätta för personer från olika 

länder att använda sig av dem.  
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