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Abstract 
 

In today's society we are used to regularly visit the sport arena to cheer for our favorite team, 

we go to the cinema to enjoy a good movie or maybe to the theatre to experience a grand 

performance. It has become far more common in the last years to buy tickets to these kinds of 

events online. To make sure that the customer will keep on buying their tickets from the 

online booking companies the booking experience itself has to be hassle-free and easy to 

understand. The customer will most likely, if possible, avoid the website if the booking itself 

is experienced as having problems and insecurities.   

 

The purpose of this study is to determine some of the most fundamental designs and functions 

of online booking websites today as perceived by the general public. This study will also 

examine some of the existing online booking websites. The empirical methods used in this 

study was of both quantitative and a qualitative nature to ensure that the data collected would 

be suited to secure a substantial analysis. The qualitative method consisted of an observation 

of the earlier mentioned online booking websites. These already existing functions and 

designs were then used to create a checklist that was used to see which websites had which 

designs. The quantitative method was an online survey created to collect both the public's 

most wanted features, their opinion of these and how an online booking could be optimized. 

This study presents the different functions and designs that the respondents prefers while 

making an online booking. It also shows the existing functions and designs amongst booking 

sites today. These sites are then also evaluated according to the respondents answers to see 

which online booking site that is preferred. The results in this study shows that the costumers 

want the booking system to show the chosen event to be visible during the course of the 

booking, they want to be able chose their exact seats and they want to the booking to be made 

in as few pages and klick's as possible.     

 

 

Keywords: Seat-reservations, Online bookings, Event tickets, Customer satisfaction 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle är vi vana vid att regelbundet åka till arenan och heja på vårt favoritlag, gå 

till biografen för att underhållas av en bra film eller kanske till teatern för att uppleva en stor 

föreställning. Det har blivit mycket vanligare under senare år att boka biljetter online till den 

här sortens evenemang. För att se till att kunden fortsätter att köpa sina biljetter av 

biljettbokningsföretaget krävs det att bokningsupplevelsen är enkel att använda och enkel att 

förstå. Kunden kommer annars med största sannolikhet att undvika att köpa sina biljetter där 

om bokningen är fylld med osäkerheter och problem. 

 

Meningen med den här studien är att ta reda på några av de mest fundamentala designs och 

funktioner enligt allmänheten. Studien ska också lyfta fram designs och funktioner som redan 

finns i dagens biljettbokningssidor. De metoder som användes för att genomföra denna studie 

var både kvantitativa och kvalitativa för att se till att all information som samlades in skulle 

vara lämplig för att genomföra analysen. Den kvalitativa metoden bestod av en observation av 

några utvalda biljettbokningssidor. Dessa befintliga funktioner och designval användes sedan 

för att skapa en checklista med uppgift att se vilka hemsidor som hade vilka designs. Den 

kvantitativa metoden bestod av en online enkätundersökning som skapades för att både ta reda 

på vilka funktioner allmänheten vill ha, vad de tycker om dem och hur en bokning ska 

genomföras. Den här studien presenterar olika funktioner och designval som respondenterna 

föredrar när de genomför en bokning. Studien tar även upp befintliga funktioner och 

designval som finns hos biljettbokningssidor idag. Dessa sidor utvärderas sedan utefter 

respondenternas svar för att se vilken bokningssida som borde föredras. Resultaten i den här 

studien visar att kunderna vill att bokningssystemet ska visa det valda evenemanget under 

bokningens gång, de vill kunna välja exakt vilka platser de ska boka och de vill att bokningen 

ska genomföras på så få sidor och klick som möjligt. 

 

 

Nyckelord: Platsbokning, Online-bokningar, Eventbiljetter, Kundtillfredställelse  
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1. Inledning 
 

Den här Inledningen har som uppgift att ge en allmän förklaring om biljettbokningar, 

förtydliga vem det är som en billjettbokningshemsida är designad för och i slutändan vem den 

handlar om att tillfredställa.  

 

En stor del av alla biljettbokningar runt om i landet görs idag via internet. Dessa 

biljettbokningar görs på en mängd olika hemsidor. Vissa hemsidor är specialiserade på att 

sälja biljetter till olika flygresor, andra är specialiserade på hotellrum. Denna studie fokuserar 

dock på hemsidor som säljer biljetter till sportevenemang, bio och teaterföreställningar.  

 

Oavsett vad någon bokar biljetter till så är hemsidorna utformade för att göra det så enkelt 

som möjligt för kunden att genomföra sin bokning. Trots detta så är det idag en mängd olika 

hemsidor som har olika funktioner och designval. Denna studie ska hjälpa till att lokalisera 

och analysera dessa funktioner och designval samtidigt som den tar reda på hur kunden själv 

vill att ett bokningssystem ska fungera. Just kunden är väldigt central hos dessa hemsidor. Vill 

man sälja många biljetter som företag vill man också att kunderna ska komma tillbaka. En 

kund som har haft stora problem med att genomföra en bokning på en viss hemsida, kommer 

säkerligen försöka undvika den sidan i framtiden om det går. Det handlar alltså om att göra så 

att kunden känner sig nöjd med sin bokningserfarenhet. Kundens tillfredställelse definieras 

enligt Zeithaml (1988 s.3) som "...kundens bedömning om en produkts övergripande 

utmärkthet eller överlägsenhet." 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



6 

 

2. Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilken design och framförallt vilka olika 

funktioner användare vill ha på en hemsida där man bokar biljetter online till olika 

evenemang(exempelvis sport, bio eller teater). 

 

Den ska även ta reda på vilka funktioner och vilken design som finns på befintliga 

biljettbokningshemsidor. Därefter utvärderas dessa sidor för att se vilka sidor som har vilken 

design samt vilken sida som i dagsläget är bäst utförmat enligt analysen.   

 

3. Frågeställning 
 

- Vilka funktioner och designval är eftertraktade idag av kunder när de genomför sin 

biljettbokning? 

 

Underfrågor: 

- Vilka funktioner och designval använder dagens biljettbokningssystem till evenemang? 

 

- Vilka/vilken av de utvalda sidorna har idag de funktioner och designval som kunden 

föredrar? 
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4. Begreppsdefinitioner 
 

I detta kapitel definieras olika begrepp som återkommande dyker upp i uppsatsen och som 

kan vara svåra att förstå eller som kan behöva ytterligare förklaring. Här presenteras även de 

hemsidor som valts ut för att analyseras. 

 

4.1 Platsbokning 

 

Med platsbokning menar jag att användaren själv kan gå in på bokningssidan och klicka i 

exakt vilken plats det är som ska bokas.  

 

4.2 Funktioner 

 

Med funktioner menar jag funktioner som finns i biljettbokningsprocessen, exempelvis att 

man kan välja hur många biljetter man vill boka eller att man kan välja en specifik prisklass. 

 

4.3 Klick 

 

Ett klick är ett fysiskt klick som kunden behöver göra vid bokningen. 

 

 

4.4 Sidor 

 

Sidor är det antal olika webbsidor som bokningen genomförs på. En sida är där olika 

funktioner eller val finns. Kunden kommer till en ny sida när hen exempelvis klickar på 

"Nästa" eller "Vidare". Då sparas alltså kundens tidigare val och bokningen fortsätter påen 

annan sida med nya val eller nödvändig information. 

 

4.5 Axs.com/se 

 

Axs.com/se är den hemsida som säljer biljetter till olika sorters evenemang runt 

Globenområdet i Stockholm. Företaget bakom både bokningssidan, och som även sköter 

driften av arenorna i området, är AEG. AEG är en av de ledande sport- och 

underhållningspresentatörerna i världen och kontrollerar eller är delägare i över 100 av 

världens mest framstående arenor och idrottsklubbar som finns. (AEG, Company Overview, 

2014). 
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4.6 Ticnet.se 

 

Ticnet.se är inte bara Sveriges, utan tillika nordens största marknadsplats för evenemang inom 

sport, kultur, musik och nöje. Hemsidan har cirka 12 miljoner förmedlade biljetter och 1,1 

miljon unika besökare per år. De har ungefär 450 kunder som består av bland annat arenor, 

sport- och avenemangsarrangörer, festivaler och mässor. Sedan år 2004 ägs Ticnet.se av det 

amerikanska företaget Ticketmaster (Ticnet. Om Ticnet, 2014) 

 

4.7 SF.se 

 

SF Bio är nordens ledande biografföretag och ingår i Nordic Cinema Group. Företaget är 

Sveriges största biografkedja och driver biografer på 22 orter med över 244 salonger och 

32000 salonger(SF bio, Om Företaget, 2014). 

 

4.8 Kulturhusetstadsteatern.se 

 

Kulturhusetstadsteatern ägs av Stockholms Stadsteater AB och etablerades år 1960 som ett 

kommunalt aktiebolag. Företaget har i dagsläget cirka 300 tillsvidareanställda och 150 

personer av dem är skådespelare eller dansare. Kulturhusetstadsteatern disponerar ungefär 

36000 kvadratmeter av kulturhuset vid Sergelstorg i Stockholm där de anordnar sina 

teaterföreställningar (Kulturhusetstadsteatern, Bolagsfakta, 2014). 
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5. Allmän bakgrund 
 

Vid bokning av biljetter på nätet finns en hel del olika sorters designs av system och olika sätt 

att få just den platsen man får. På vissa biljettbokningssidor får man platsen tilldelad utan att 

man har någon som helst kontroll över vart man hamnar. På andra sidor kan bokaren själv 

klicka sig in och välja en viss sektion av salongen eller läktaren. Sedan finns det 

bokningssidor som låter användaren klicka i och välja exakt vilka platser hen vill boka. Det 

sista alternativet bör vara överlägset bäst då kunden själv får så stor kontroll som möjligt över 

sitt köp. Men varför är inte alla sidor så? 

 

Det finns idag en stor mängd studier om interaktiva system och användbarhet. Anledningen 

till att det finns så många studier inom området är för att området är problematiskt. För att 

kunna sälja sin produkt så måste kunden veta hur köpet ska genomföras. Det finns tre primära 

orsaker till varför interaktionsdesign och användbarhet inte är tillräckligt bra när en produkt 

utvecklas: 

 Att företaget inte vet tillräckligt mycket om sina användare för att utveckla en bra 

produkt. 

  Att företaget anser att konstruktionsprioriteringar är viktigare än användarens behov. 

 Att företaget inte har haft en process där de försöker förstå vilka behov användaren 

har när de skapar sin produkt (Cooper et al. 2007). 

Studien "Privatpersoners användning av datorer och internet 2009" skrevs år 2010 av 

Statistiska Centralbyrån. I studien kartläggs det varför människor handlar saker över internet 

och vad som är viktigt när de gör det. Studien påvisar att de använder internet när de ska 

handla eftersom att de förväntar sig att köpet ska vara intuitivt och användbart. Bekvämlighet 

tyckte 43% var viktigt, medans 41% tyckte att det viktigaste med hemsidan var att den var 

enkel att använda(SCB, 2010). 
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6. Avgränsning 
 

I detta kapitel förklarar jag inom vilka ramar denna studie har gjorts.  

 

I den här uppsatsen har jag valt att avgränsa mig till fyra olika hemsidor som säljer biljetter 

till evenemang. AXS.com/se och Ticnet.se är båda väldigt breda och säljer biljetter till en 

mängd olika evenemang. Eftersom att de sidorna är stora och har stort omfång bestämdes det 

att avgränsningen skulle ske till endast bokningar till hockeymatcher. För att dessa två sidor 

skulle ha en så jämn utgångspunkt som möjligt när analysen genomförs så valdes två arenor 

från sidorna som är relativt lika varandra. Arenorna jag valde var Scandinavium i Göteborg 

och Hovet i Stockholm. Det som gör att arenorna är lika varandra är att de båda har runda 

läktare och är belägna i storstäder. De andra två hemsidorna ärr SF.se som säljer biobiljetter 

och Kulturhusetstadsteatern.se som säljer biljetter till teatrar på Kulturhuset. De här två 

sidorna är inriktade och specialiserade på enbart dessa evenemang till skillnad från 

AXS.com/se samt Ticnet.se 

 

När analysen av sidorna har genomförts så har det valts att avgränsa analysen från det att man 

valt vilket evenemang man vill boka biljetten till, till betalningen av sin bokningen. Analysen 

av funktioner och designval började på det utvalda evenemangets första bokningssida 

eftersom att det i det steget som själva bokningen börjar. Analysen tar slut i det skede då man 

har anlänt till betalningen av sin bokning. Anledningen till att inte ha med det i studien är för 

att olika betalningssätt har egna sidor för just betalningen. Dessa sidor är inget som 

bokningssidorna själva har utvecklat utan de kommer från betalningstjänsterna. En annan 

anledning är att eftersom att betalningen endast är intressant när man betalar för sina biljetter 

och inte i själva processen av att boka dem så anses det steget att vara oviktigt och överflödigt 

för denna studie.  
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7. Teori 
 

I detta kapitel presenteras teori och tidigare forskning inom området att köpa biljetter online. 

Det kommer även att nämnas olika faktorer som bör vara centrala för utvecklare att tänka på 

när de designar ett användargränssnitt som ska tilltala en stor grupp människor.  

7.1 Tidigare forskning 
 

Den forskning som fanns när den här uppsatsen skrevs är inom ämnet onlinebokningar med 

fokus på hotell och resor, men jag ser fortfarande att en del av forskningen som använts i de 

studierna går att applicera på onlinebokningar av eventbiljetter.  

I artikeln ” To book or not to book: the role of hotel web site heuristics” skriver författarna 

om olika funktioner i hotellbokningar och hur dessa funktioner har en påverkan på ifall man 

köper biljetter eller inte. En av slutsatserna de kom fram till är att hemsidor som saknar bilder 

avskräcker och kan vara direkt avgörande för att kunderna inte ska boka sina biljetter där 

(Phelan et al. 2009). Trots att platserna man bokar till olika evenemang ofta inte är på samma 

krav- eller kostnadsnivå som hotellrum eftersom att man i många fall kommer att befinna sig 

på hotellrummet en längre tid, så anser jag att det går att dra paralleller mellan de två.  

Rob Law och James Wong skriver i artikeln “Successful factors for a travel 

web site: Perceptions of on-line purchasers in Hong Kong” om vilka faktorer som resenärer 

från Hong Kong tycker är viktigast hos en hemsida när de bokar resebiljetter online. 

Författarna framställer också tydligt att resultaten i denna studie, trots att den är gjord på 

invånare från Hong Kong, i stora drag stämmer överrens med liknande forskning som är gjord 

i västerländska länder. För att presentera sitt resultat har de producerat en lista med de 

viktigaste funktionerna. De tre viktigaste funktionerna enligt respondenterna kommer nämnas. 

Nummer ett på listan är ”säkra betalningssätt”, vilket är irrelevant för min studie då jag inte 

undersöker det steget av bokningen. Nummer två som var ”olika priser för produkter/tjänster” 

och nummer tre ”användarvänliga system” är däremot väldigt relevanta (Law & Wong, 2003). 

Att de som bokar biljetten vill kunna bestämma mellan olika prisalternativ stämmer överens 

med folks preferenser när det gäller rese- och evenemangsbokningar. Som det ser ut idag är 

de dyraste platserna även de bästa platserna och alla har inte råd med dem. Därför är det bra 

att det finns platser som är sämre, exempelvis ståplats eller att plasten har sämre sikt över 

arenan, men som då också är billigare. De är en förutsättning för att flera människor med 
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olika finansiella förutsättningar ska kunna gå på evenemanget. För förtydligande av vilka 

platser som anses vara bra och dyrare samt billigare och sämre se figur 1 och figur 2. 

Användbara system är oerhört viktigt även inom evenemangsbokningar eftersom att det är 

just användaren som ska boka och betala för biljetten. Därför måste systemet uppfattas som 

lättförståeligt och enkelt för den som ska boka biljetten, och inte bara för de personer som 

skapat systemet. 

 

 

Figur 1. Visar vart de dyraste tillgängliga platserna är på arenan.  
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Figur 2. Visar vart de billigaste tillgängliga platserna är på arenan. 

 

7.2 Användaren 
 

Ett system som är utvecklat för att sälja biljetter till en mängd människor måste vara väldigt 

enkel att förstå och att kunna använda för att kunderna ska kunna boka sina biljetter. För att 

kunna göra detta behöver utvecklaren fokusera på just användaren. Vem är det egentligen 

man designar systemet för? Och hur kommer denne användare att använda systemet?    

 

För att skapa en design som är så användbar som möjligt är det viktigt att man blandar in 

användare flera gånger under skapandet av systemets. Genom att bjuda in användaren under 

arbetets gång kan denne utvärdera arbetet och förhindra eventuella problem i ett tidigt skede. 

Det kan vara problem som inte alltid är enkla för utvecklarna att själva se eftersom deras egna 

system känns väldigt självklart för dem själva. Man kan tro att det är en väldigt simpel regel 

att kontinuerligt bjuda in användare, men det glöms ofta bort. Utvecklarna kan då relativt 

enkelt glömma bort användbarheten och användaren, för att istället fokusera på utseende och 

det estetiska formspråket (Gulliksen & Göransson 2002). 
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7.3 Användbarhet 
 

Om man ska designa ett biljettsystem som är användbart för konsumenten kan det vara bra att 

veta vad användbarhet är och hur det uppnås. 

 

Nielsen beskriver användbarhet såhär: "Användbarhet är en kvalitativ egenskap som bedömer 

hur enkelt användargränssnitt är att använda". Utöver det kan användbarhet också vara olika 

metoder för att förbättra användningen under designprocessen.  

 

Nielsen påstår att användbarhet definieras av dessa fem punkter 

 Lärbarhet: Hur enkelt det är för användaren att klara av att göra enkla uppdrag första 

gången de använder designen? 

 Effektivitet: Hur snabbt kan användaren göra uppdrag när den väl lärt sig designen? 

 Minnesvärdhet: Hur snabbt kan användare bli duktiga på att använda designen när de 

inte använt det på ett tag? 

 Fel: Hur många fel gör användaren, hur allvarliga är felen och hur snabbt kan de 

komma tillbaka på rätt spår efter att dessa fel begåtts? 

 Tillfredställelse: Hur tillfredställd är användaren efter att den använt designen? 

(Nielsen, 2012 s.) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en design som är effektiv, enkel och som uppfyller sitt 

syfte genom att tillfredställa användaren är en design som är användbar. Användaren som 

använder designen ska inte behöva ha svårigheter med att genomföra den uppgift som den har 

framför sig bara för att designen inte uppfyller det syfte som den borde göra.   
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8. Metod 
 

I det här kapitlet redogörs för vilka metoder som har använts i den här undersökningen och 

vilka urval som har gjort i både hemsidor samt respondenter. Utöver detta kommer även 

metodkritik att skildras. 

 

8.1 Val av metod 
 

Inför den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en kvalitativ och en kvantitativ studie. 

Den kvalitativa metoden består utav en checklista som har skapats genom att analysera en 

mängd olika biljettsäljarsidor och tagit fram befintliga funktioner och designval från de 

hemsidorna. Sedan analyserades de utvalda sidorna för att se vilka sidor som har vilka 

funktioner och vilka designval. Den kvantitativa metoden är en enkät som har som uppgift att 

ta reda på biljettköparnas åsikter angående dessa utvalda funktioner och designval.  

8.2 Egen observation 
 

Observationen som utfördes var utav sorten strukturerad observation. En strukturerad 

observation har redan innan observationen startade ett bestämt fokus istället för att låta 

observationen i sig bestämma fokuset(Bell, 2006). 

 

8.2.1 Metodkritik egen observation 

 

En stor risk med att utföra en strukturerad observation är skevhet eller bias. Denna skevhet 

kan innebära att observatören missar information som också kunnat vara intressant för 

studien(Bell, 2006). Eftersom att den här studien och observationen hade en så tydlig uppgift, 

att hitta funktioner och designval, så borde dock inte skevhet vara ett problem. Skevheten är 

snarare positivt i det här fallet då det hjälpte till att fokusera på just de delar som var 

efterfrågade. 

 

En annan sak att ha i åtanke är att olika observatörer kan se olika saker och ge olika 

beskrivningar utav det som skett(Bell, 2006). Detta kan vara relevant för denna studie 

eftersom att det endast var en observatör. Flera observatörer hade kunnat leda till att fler 

funktioner och designval upptäckts.  
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8.2.2 Urval egen observation 

 

När urvalen gjordes för min egen observation så valdes hemsidor  som är inriktade på olika 

sorters evenemang, det för att se om hemsidorna har olika funktioner på sina biljettsystem 

beroende på vad det är för evenemang som sidan säljer biljetter till. Observationen 

genomfördes då med två grupper med två hemsidor i varje grupp.  

I den första gruppen valde jag att ha hemsidor som säljer biljetter till sportevenemang. 

Hemsidorna som valdes ut var Ticnet.se och AXS.com/se. Båda dessa sidor säljer biljetter till 

flera olika evenemang, men för den här observationen observerades endast 

biljettbokningsprocessen för sportevenemang. Därefter valdes sporten ishockey ut som 

evenemang på grund av den enkla anledningen att observationen genomfördes på vintern. För 

att bokningarna skulle ha så lika utgångspunkt som möjligt var det också viktigt att de olika 

arenorna bokningen var till skulle vara så lika varandra till utseendet som möjligt. Om 

arenorna skulle vara utformade på helt olika sätt så kanske vissa funktioner endast skulle 

fungera på en av arenorna och inte båda.  

Den andra gruppen säljer biljetter till bio eller teater. De utvalda sidorna var SF.se och 

Kulturhusetstadsteatern.se. Dessa två sidor valdes in i samma grupp eftersom att scenen där 

aktiviteten man bokat biljetten på är en fast punkt där all fokus ligger. Denna scen är placerad 

längst fram med läktare mitt framför sig. För att ge dessa sidor så lika utgångspunkter som 

möjligt så valdes salonger med en läktare med ungefär samma besökskapacitet och utseende. 

Denna kapacitet var på ungefär 200 personer.  

 

8.3 Enkät 
 

Den kvantitativa metoden var en enkätundersökning som hade som uppgift att ta reda på hur 

respondenterna vill att en biljettbokning online ska gå till. De fick besvara om de ville ha 

vissa funktioner när de bokar sina biljetter och hur de vill att bokningen ska gå till. 

Man kan i en enkät ha olika typer av frågor, Bell (2006) har formulerat sex stycken 

kategorier; Verbala eller öppna frågor, Alternativfrågor, Kategorifrågor, Rangordningsfrågor, 

Tabellfrågor och Skalfrågor. I den här studien används enbart kategorifrågor. Kategorifrågor 

är konstruerade så att den som svarar på enkäten endast kan välja en utav flera svar till frågan. 
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Detta gör det väldigt enkelt att analysera de svar som kommer in och på så sätt förhindrar 

feltolkningar. 

 

 

8.3.1 Urval enkät 

 

Det bestämdes ganska tidigt att skicka ut enkäten på en del olika forum som finns på 

SvenskaFans.com. Genom att skicka enkäten till sådana fora så når enkäten ut till personer 

som ofta går på idrottsevenemang. Eftersom de ofta går på olika idrottsevenemang så är de 

vana vid att köpa olika biljetter, antingen genom att köpa biljetter fysiskt i en biljettlucka eller 

genom att boka sina biljetter på nätet. Oavsett hur de köper sina biljetter är de intressanta för 

undersökningen. Bokar de biljetterna på nätet så kan de ha uppmärksammat saker som de 

anser inte fungerat bra när det kommer till bokningsprocessen. Om de inte bokar biljetter 

online av olika anledningar så kan . Är saken eller sakerna de tycker är svåra att förstå sig på 

någon av de funktioner som har lokaliserats och finns angivna i enkäten så kan de enkelt 

kryssa i det.  

 

Utöver de olika forumen har enkäten skickats ut till vänner och bekanta via meddelanden på 

Facebook. Sättet som enkäten skickades ut på kallas för ett ”snöbolls-” eller ”kedjeurval”. Det 

innebär att undersökaren till en början tar kontakt med en mindre grupp människor som sedan 

i sin tur genererar flera svar till enkäten. Ett utskick av den här typen passar bra för 

kvantitativa metoder och anses vara relativt bekväm (Bryman & Bell, 2007). En risk med att 

skicka ut enkäten på det här sättet är att en stor mängd av de svar som kommer in kan vara av 

människor med liknande personligheter och bakgrund. Det leder till att resultaten från enkäten 

inte speglar allmänheten i stort.  

 

I vissa fall har även dessa personer skickat den vidare till bekanta. Den skickades till dem som 

jag vet brukar gå på bio och dem som jag vet har som intresse att gå på olika teatrar eller 

föreställningar och bokar sina biljetter online. Den skickades även till bekanta som inte brukar 

gå på sådana evenemang eftersom att deras åsikt också är viktig. För att få ett resultat som 

speglar personerna som besöker de olika sidorna och bokar biljetter måste man ha med både 

användare som tidigare har och brukar boka biljetter på nätet, samt användare som inte brukar 

göra det (Bell, 2006).  
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8.3.2 Metodkritik Enkät 

 

Kritik som kan riktas till den enkät som skickades ut är att jag kan ha varit lite otydlig i min 

formulering på frågor som respondenten endast skulle svara på om de valde ett specifikt val 

på frågan innan. En pilotundersökning genomfördes men det framgick inte av den att vissa 

formuleringar eller frågor var svåra att förstå  Några få av respondenterna svarade på en fråga 

de inte skulle ha svarat på vilket räcker för att fastslå att formuleringen var otydlig. Google 

Forms användes när enkäten skapades och det programmet har relativt begränsade funktioner. 

I vissa andra program kan man se till att följdfrågor endast syns beroende på tidigare svar av 

respondenten, något som inte gick att ställa in i Google Forms, vilket i sin tur skapade det här 

problemet. Jag kunde dock själv revidera de svaren som kom in och ta bort svaren från dem 

som inte skulle svarat på frågan. Eftersom att de svaren tagits bort så bör resultaten stämma.   

 

Det negativa med att göra ett ”snöbollsurval” är dock att personerna som svarar på enkäten 

inte kan anses vara representativt för den svenska befolkningen. Den här metoden behöver 

dock inte heller vara mycket sämre än om enkäten skickats ut till olika representanter runt om 

i landet. Det beror på att forskaren då behöver tänka på och studera relationen mellan de 

människor som svarat på enkäten (Bryman & Bell, 2007). 

 

 

 

 

9. Datainsamling 
 

I det här kapitlet presenteras det hur utförandet gick till när den egna observationen och 

enkäten genomfördes. 

 

9.1 Genomförande Egen observation 
 

Observationen började med en analys av fyra utvalda bokningssidorna som säljer biljetter till 

evenemang på nätet. Syftet var att leta efter olika funktioner och speciella val de gjort i sin 

design som påverkar hur bokningen av biljetten går till. Därefter skapades en checklista i ett 

dokument på Google Docs som användes i syfte att utvärdera sidorna och se vilka sidor som 

hade och vilka sidor som inte hade de funktioner och designval som tidigare funnits.  
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För att utvärdera de olika sidorna utifrån checklistan så har varje utvald bokningssida 

studerats för sig. Om en fråga till exempel var: "Finns det platsbokning?" så var svaret, Ja 

eller Nej. Var en annan fråga till exempel: "Hur många klick tar det att genomföra en 

bokning?" så var svaret det antalet klick som krävdes att genomföra bokningen, det kunde 

även varit olika antal klick beroende på hur bokningen genomfördes. Genom att göra på det 

sättet tog studien reda på om designen skiljer sig mellan vilka sorts biljetter man bokar eller 

ifall det är en genomgående trend att ha en viss typ av funktioner i den här sortens 

biljettbokningar online.  

 

Checklistan som stämdes av mot de olika sidorna bestod av dessa frågor: 

 

1. Hur många klick krävs det för att genomföra köpet(från vald aktivitet till betalning)? 

2. Hur många olika sidor besöker man under bokningens gång för att genomföra köpet(från 

vald aktivitet till betalning)?  

3. Finns platsbokning? 

4. Behöver man ha en personlig profil innan bokningen kan slutföras? 

5. Finns alternativ för prisreduktion (student, pensionär, barn)? 

6. Finns det alternativ för att få bokningssidan på flera språk? 

7. Är det valda evenemanget synligt under processen? 

 

9.2 Genomförande Enkät 
 

Enkäten valdes att genomföras med formulärverktyget Google Forms som finns tillgängligt 

gratis i Googles tjänst Google Docs. Det finns egentligen tre anledningar till att just det 

verktyget användes. Den första anledningen är att programmet Google Docs har använts hela 

tiden under arbetets gång. Det är i det programmet som alla dokument,  referenser och annat 

material som behövts för att genomföra den här studien har arkiverats. Det har alltså varit 

väldigt enkelt och bekvämt att då också använda Google Forms eftersom att både enkäten i 

sig och alla svar och svarsdiagram sparas och finns tillgängligt bland alla andra dokument. 

Den andra anledningen är att det är väldigt enkelt att gå in och ändra bland svaren ifall någon 

av respondenterna misstolkade något jag skrivit och svarat på en fråga som de inte skulle 

svarat på baserat på deras tidigare svar. Sist men inte minst så valdes Google Forms eftersom 

att det är väldigt enkelt att använda sig av verktyget när man ska försöka nå ut till 
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respondenter och det är även ett bra verktyg för att sammanställa de svaren som har kommit 

in.  

 

Enkäten skickades först ut till de tidigare nämnda forumen. Meddelandet började med en 

hälsning och en kort förklaring där det stod att jag skrev en c-uppsats samt vad den handlar 

om. Därefter stod det att jag vore väldigt tacksam ifall de orkade svara på enkäten, hur många 

frågor den innehöll samt hur lång tid det tar att genomföra den. Upplevs leverantören som 

välvillig så förstärker det en positiv inställning till leverantören (Selnes, 2000).För att 

kunderna (representanterna) skulle få denna positiva inställningen till mig som i detta fall är 

leverantören, så stod det i slutet av meddelandet en uppmaning. Den skulle fungera för att få 

skribenterna (respondenterna) på sidan att känna sig uppskattade och villiga att göra enkäten. 

Ett exempel från Hammarbys forum är:"...och som alla vet så är en Bajares åsikt värd cirka 4 

gånger mer än någon annans.".  
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10. Resultat 

10.1 Egen observation 

10.1.1 AXS.com/se 

 

Från det att kunden har valt vilket evenemang det är hen vill besöka till det att kunden ska 

betala är det sammanlagt sju olika klick att göra. För att göra dessa klick besöker kunden 

sammanlagt fyra olika sidor. På AXS kan kunden till det utvalda evenemanget inte klicka i 

själv exakt vilken plats det är denne vill boka. Kunden får istället välja vilken sektion eller 

vilken prisklass denne vill boka biljetterna till. När detta är valt förslår bokningssystemet 

några biljetter som kunden kan välja mellan, eller slumpa fram andra platser. Detta görs tills 

det att kunden fått platser som hen är nöjd med. För att slutföra bokningen på AXS behöver 

kunden ha en egen profil. Detta innebär att kunden behöver skriva in sin information och sina 

kortuppgifter för att skapa en egen användare som gör det enklare att genomföra bokningar i 

framtiden. På AXS kan kunden själv bestämma om en eller flera av biljetterna ska vara till 

rabatterat pris, om någon av de som ska till evenemanget uppfyller kraven. När man genomför 

sin bokning på AXS kan man välja om man vill att bokningen ska genomföras på svenska 

eller engelska. Det valda evenemanget är under köpets gång synligt. Se figur 3 för en tydlig 

överblick över AXS.com/se bokningssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Visar första bokningssidan till ett evenemang på AXS.com/se.        
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10.1.2 Ticnet.se 

 

På Ticnet tar det kunden sju eller nio, beroende på hur köpet genomförs, olika klick för att 

genomföra köpet. Kunden besöker sammanlagt tre olika sidor för att genomföra sin bokning.  

På Ticnet kan kunden själv klicka i och välja exakt vilka platser det är som hen vill ha till sin 

bokning. Även på denna sida behöver kunden skapa en egen användare för att kunna 

genomföra köpet. När man bokar biljetter på Ticnet kan kunden välja ifall en eller flera av 

biljetterna ska vara till reducerat pris, valen som finns är pensionär, student eller ungdom. 

Kunden kan även välja ifall denne vill att bokningen ska genomföras på svenska eller 

engelska. Det valda evenemanget är hela tiden synligt under bokningens gång. Se figur 4 för 

en tydlig överblick över Ticnet.se bokningssystem. 

 

Figur 4. Visar första bokningssidan till ett evenemang på Ticnet.se. 
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10.1.3 SF.se 

 

När kunden ska genomföra en bokning på SF så behöver denne göra totalt fem olika klick 

som genomförs på två sidor. Kunden kan själv välja exakt vilka stolar det är som denne vill ha 

till sin bokning. Kunden behöver inte skapa en egen användare för att genomföra bokningen 

på hemsidan, utan behöver istället skriva in sin e-mail eller sitt telefonnummer. Det går att få 

sin bokning till reducerat pris, men endast om personen som bokar är pensionär. Kunden kan 

inte genomföra bokningen på något annat språk än svenska. Filmen och just det tillfället den 

som kunden valt att boka biljetter till är hela tiden synligt under köpets gång. Se figur 5 för en 

tydlig överblick över SF.se bokningssystem. 

 

 

Figur 5. Visar första bokningssidan till en utvald biofilm på SF.se. 
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10.1.4 Kulturhusetstadsteatern.se 

 

För att genomföra en bokning på Kulturhuset behöver kunden göra åtta eller elva olika klick, 

beroende på om hen vill välja själv exakt var hen vill sitta, eller om kunden vill ta föreslagna 

platser. Kunden besöker totalt fyra olika sidor för att genomföra sin bokning. På Kulturhusets 

bokningssida har kunden alternativet att välja exakt vilken plats som denne vill boka. Kunden 

behöver inte ha en egen profil eller användare för att slutföra sin bokning. Kunden kan få sina 

biljetter till reducerat pris om denne uppfyller något av dessa kriterier: Barn till och med tolv 

år, Pensionär, Student från 26 år och Ungdom till och med 25 år. Det går inte att genomföra 

bokningen på flera språk. Det utvalda evenemanget är under bokningens gång hela tiden 

synligt. Se figur 6 för en tydlig överblick över Kulturhusetstadsteatern.se bokningssystem. 

 

 

Figur 6. Visar första bokningssidan till utvald teater på Kulturhusetstadsteatern.se. 
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 AXS.com/se Ticnet.se SF.se Kulturhusetstadsteatern.se 

Fråga 1 7 7 eller 9 5 8 eller 11 

Fråga 2 4 3 2 4 

Fråga 3 

 

Nej(endast 

föreslagna 

platser) 

Ja Ja Ja 

Fråga 4 Ja Ja Nej(Men email 

och 

telefonnummer) 

Nej 

Fråga 5 Ja Ja Ja(pensionärer) Ja 

Fråga 6 Ja, engelska Ja, engelska Nej Nej 

Fråga 7 Ja Ja Ja ja 

Tabell 1. Visar resultatet av checklistan. 

 

10.2 Enkät 

10.2.1 Respondenter 

 

Det var totalt 137 personer som svarade på enkäten. Av dessa 137 personer var 72(53%) 

kvinnor, 64(47%) män och 1(1%) som identifierade sig som något annat. 3(2%) av 

respondenterna var i åldrarna 0-15, 48(35%) var 16-25, 36(26%) personer var 26-40 år, 

33(24%) var 41-50 år gamla, 15(11%) var 51-65 år och 2(1%) var över 65 år gamla.  

 

Respondenterna fick även svara på hur datorvana det var eftersom att det är relevant att veta 

när jag senare ska göra min analys. Det var ingen som ansåg sig vara ovan, 5(4%) personer 

som tyckte att de är relativt ovana, 46(34%) var vana och hela 86(63%) personer ansåg sig 

vara väldigt vana vid datorer. 

 

10.2.2 Resultat enkät 

 

Hur ofta brukar du boka biljetter online? 

 

På frågan ”Hur ofta brukar du boka biljetter online?” fanns det 4 olika svarsalternativ. Det var 

24(17,5%) som brukar boka biljetter online 0-2 gånger per år, 46(33,6%) som bokar biljetter 
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online 3-5 gånger per år, 42(30,7%) personer gör det 6-10 gånger per år och 25(18,2%) som 

bokar biljetter online mer än 11 gånger per år.  

 

 

Figur 7. Visar resultatet i enkätfrågan: "Hur oftabrukar du boka biljetter online?" 

 

 

 

 

Vill du att en bokning ska gå att genomföra med så få klick som möjligt? 

 

Nästa fråga var ”Vill du att en bokning ska gå att genomföra med så få klick som möjligt?” 

och här hade respondenterna tre olika svarsalternativ att välja mellan. 111(81%) svarade ja, 

och tycker alltså att en bokning ska genomföras med så få klick som möjligt. 2(1,5%) svarade 

nej på frågan och 24(17,5%) tyckte att det inte spelar någon roll. 

 

Figur 8. Visar resultatet i enkätfrågan: "Vill du att en bokning ska gå att genomföra med så få klick som 

möjligt?" 

Ska det gå att genomföra bokningen med så få klick som möjligt även om det gör sidan 

lite svårare att förstå? 
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Den här frågan var en följdfråga och skulle endast svaras på av de personer som svarade ja på 

frågan ”Vill du att en bokning ska gå att genomföra med så få klick som möjligt?”. Det var 

29(26%) respondenter som tyckte att få klick är viktigare än att bokningsprocessen är enkel 

att förstå. 82(74%) personer som ansåg att bokningssidan i första hand ska vara enkel att 

förstå.  

 

Figur 9. Visar resultatet i följdfrågan: "Ska det gå att genomföra bokningen med så få klick som möjligt även 

om det gör sidan lite svårare att förstå?" 

Vill du att bokningen ska gå att genomföra på så få sidor som möjligt? 

 

På frågan om respondenterna ville att en bokning ska gå att genomföra på så få sidor som 

möjligt så var det 102(75%) personer som svarade ja, de vill alltså ha så få sidor som möjligt. 

7(5%) svarade nej, att de inte ville att den ska genomföras på få sidor och 28(20%) svarade att 

det inte spelar någon roll hur många sidor bokningen genomförs på. 

 

Figur 10. Visar resultatet i enkätfrågan: "Vill du att bokningen ska gå att genomföra på så få sidor som möjligt?" 

Även om flera funktioner på samma sida kan göra den rörigare? 
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Den här frågan var också en följdfråga för alla de som hade svarat ja på frågan om man ville 

att bokningen ska genomföras på så få sidor som möjligt. Det var 56(55%) respondenter som 

tycker det är okej att sidan blir lite rörigare för att få plats med mer funktioner. 46(45%) 

personer tycker dock att det är bättre att ha flera sidor istället för rörigare sidor. 

 

Figur 11. Visar resultatet i följdfrågan: "Även om fler funktioner på samma sida kan göra den rörigare?" 

 

 

Vill du kunna bestämma exakt vilken stol du ska boka? 

 

På frågan om respondenterna skulle vilja bestämma exakt vilken stol de skulle boka så var det 

hela 125(91%) personer som svarade att de vill kunna göra det. 1(1%) person svarade att de 

inte vill ha den möjligheten och 11(8%) personer sa att det inte spelar någon roll. 

 

Figur 12. Visar resultatet i enkätfrågan: "Vill du kunna bestämma exakt vilken stol du ska boka?" 
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Vill du under bokningens gång kunna se vilket evenemang det är du bokar biljetter till? 

 

Det var 133(97%) av respondenterna som svarade att de vill kunna se vilket evenemang det är 

man bokar biljetter till under bokningens gång. 4(3%) personer svarade att de inte vill kunna 

se det. 

 

Figur 13. Visar resultatet i enkätfrågan: "Vill du under bokningens gång kunna se vilket evenemang det är du 

bokar biljetter till?" 

 

11. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer den tidigare forskningen som nämnts att jämföras med den här 

studiens insamlade data för att hitta likheter och olikheter. Även egna tolkningar och 

spekulationer nämns i detta kapitel. 

Enligt enkätundersökningen vill hela 91% (125/137) av respondenterna kunna ha möjligheten 

att själv kunna bestämma vilken stol som ska bokas. 1% (1/137) sa att det inte ville ha den 

möjligheten medans 8%(11/137) tyckte att det inte spelar någon roll. Det är alltså en väldigt 

stor majoritet av respondenterna som vill kunna klicka i och bestämma exakt vilka platser 

som de bokar. För att kunna klicka i exakta platser som kunden vill boka måste dessa platser 

på något sätt illustreras. Om dessa platser då är illustrerade kommer kunden kunna se vart det 

är den bokade platsen verkligen är och även någorlunda se hur omgivningen runt omkring 

platsen är. I optimalfallet skulle man kunna tänka sig att kunden skulle kunna se bilder på hur 

det ser ut just från den platsen man bokar i arenan, eller åtminstone ha möjligheten att kunna 

se var den bokade platsen är. Det skulle även kunna vara grafik som har en viktig funktion. 
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Enligt Phelan et al.(2011) kan en hemsida utan bilder vara avskräckande och direkt avgörande 

för att en kund inte ska genomföra köpet. Genom att ha såkallad platsbokning så måste 

kunden klicka i vilken plats det är som den vill boka. När kunden klickar i platsen får den 

också reda på vart den platsen är i relation till både den specifika läktaren och eventuellt hela 

arenan. Har biljettbokningssidan platsbokning så ger man inte bara kunden någonting som den 

vill ha enligt min studie, utan platsbokning stödjer då även Phelan et al.'s forskning om att 

bilder på en bokningssida gör att det är större chans att kunden överhuvudtaget bokar biljetter 

där. Det kan dock vara problematiskt för bokningssidorna att implementera platsbokning. En 

anledning till det är hur det ska fungera när en bokning tar väldigt lång tid. Användaren kan 

då välja ett par platser som någon annan under tiden redan valt och bokat.  Det har några av 

dagens bokningssidor löst med att bokningen måste genomföras inom en viss tidsgräns.   

Tittar man på vad respondenterna vill, så var det förutom platsbokning viktigt för en majoritet 

att en bokning går att genomföra på få sidor. För att skapa ett system som ska fungera bra för 

allmänheten behöver man bjuda in användare för att undvika problem utvecklas tidigt i 

skapandets skede(Gulliksen & Göransson 2002). Men bara för att ett system är designat för en 

stor allmänhet behöver användarna nödvändigtvis inte själva veta vad som är bäst. 

Användaren ska alltså i första hand blandas in för att se till att undvika problem, och inte för 

att bestämma över funktioner som ska med. Trots att systemen är gjorda för kunder, som 

kanske själva tycker sig veta vad som är bäst, så behöver inte alltid kunden ha rätt. Ibland kan 

det vara viktigt att våga vägra lyssna på kunderna, för att på så sätt skapa ny design som 

användare till en början kanske ogillar, men som de sedan anpassar sig till och lär sig att 

verkligen tycka om. Ett bra exempel på detta är Steve Jobs som vägrade att lyssna på sina 

kunder när han skapade olika användargränssnitt och produkter, men lyckades ändå skapa 

exakt vad användarna ville ha (Brydolf, 2014).  

Rob Law och James Wong kom fram till att någonting som konsumenter tycker är oerhört 

viktigt är att det finns olika sorters prisalternativ för olika produkter och tjänster(Law & 

Wong, 2003). Det är någonting som upptäcktes vara en relativt central del på alla analyserade 

bokningssidor. Dessa olika prisalternativ kan delas upp i två olika sektioner. Den första är så 

kallade rabatterade bokningar. Av de utvalda sidorna i den här studien hade alla alternativ för 

att få sin rabatterad. Hos AXS.com/se, Ticnet.se och Kulturhusetstadsteatern.se hade kunden 

möjlighet att få reduktion på priset om denne var student, pensionär eller ungdom(under en 

viss ålder). SF.se däremot hade endast reducerat pris för pensionärer. Detta kan bero på att 
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biobiljetter i många fall är billigare än biljetter till teater eller sportevenemang. Den andra 

sortens prisreduktion hittar vi endast på hemsidorna som säljer biljetter till idrottsevenemang. 

Prisreduktionen på dessa hemsidor beror på att arenorna som evenemangen utspelas på är 

mycket större och har flera platser. Dessa platser är uppdelade i olika läktarsektioner som har 

varierade priser. Vissa av dessa platser är bättre och därmed också dyrare eftersom att man 

antingen har en väldigt bra sikt över matchen eller för att man hamnar väldigt nära planen. 

Andra är billigare eftersom att sikten kan vara skymd eller för att man hamnar väldigt långt 

ifrån händelsernas centrum.  

AXS.com/se är en bokningssida som i många fall har de funktioner och designval som 

kunderna vill ha. Jämfört med de andra hemsidorna så krävs det relativt få klick att genomföra 

bokningen samtidigt som dessa klick också görs på få sidor. Evenemanget är hela tiden 

synligt under bokningens gång som också var viktigt enligt kunden. Det största problemet 

som AXS biljettbokningssystem har idag är att kunden inte har möjligheten att själv klicka i 

exakt vilken plats den vill boka.  

Ticnet.se har en relativt hög mängd klick ifall man genomför köpet på ett visst sätt, det 

positiva är dock att dessa klick genomförs på endast tre sidor som är förhållandevis lågt 

jämfört med de andra bokningssidorna. Ticnet stödjer även de två viktigaste funktionerna 

enligt enkätundersökningen, platsbokning samt att eventet är synlig under bokningens gång.   

Sf.se är den bokningssida där bokningen genomförs på både minst antal sidor och antal klick. 

Eftersom att respondenterna av enkäten ville ha så få sidor och klick som möjligt, så länge 

inte sidans enkelhet kompromissas, så är detta oerhört bra i jämförelse med de andra sidorna. 

SF Bio låter även kunden boka exakt var denne vill sitta samtidigt som den visar vilken film 

det är man bokar biljetten till under bokningens gång. Enligt enkätundersökningen bör därför 

SF Bios hemsida för bokning av biobiljetter vara den hemsida som skapar den nöjdaste 

kunden. 

Kulturhusetstadsteatern.se var den bokningssida som både krävde mest antal klick och antal 

sidor för att genomföra bokningen. Det valda evenemanget kan hela tiden ses under 

bokningens gång och kunden har möjligheten att välja exakt vilken plats den vill boka.  
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12. Slutsats 
 

Denna studie tyder på att vissa funktioner och designval är centrala för kunden när denne ska 

boka biljetter online. Först och främst är det oerhört viktigt för kunden att själv ha 

möjligheten att kunna bestämma exakt vilka platser det är som denne bokar. Kunden vill att 

bokningen ska gå att genomföra på så få sidor som möjligt och majoriteten av dessa tycker 

även att få sidor är viktigare trots att flera olika funktioner på en sida kan göra den rörigare. 

De vill att bokningen ska genomföras med så få klick som möjligt utan att sidan blir för svår 

att förstå och kunden vill under köpets gång kunna se vilket evenemang det är som biljetten 

bokas till.  

De bokningssidor som finns online idag fyller relativt bra upp de kriterier som kunden vill ha 

för sina biljettbokningar. Den sida som anses uppfylla kundens krav sämst är 

kulturhusetstadsteatern.se då denna sida både innehåller många klick som görs många sidor. 

AXS.com/se uppfyller större delen av kundens önskemål, förutom platsbokning som anses 

vara viktigt då det är någonting som 91% av respondenterna efterfrågar. Den sida som bäst 

uppfyller kundens efterfrågan enligt denna studie är SF.se.       

 

13. Vidare forskning 
 

Denna studie tar upp vilka sorters funktioner och designval som kunder föredrar när de bokar 

biljetter online. Den analyserar också befintliga funktioner hos populära biljettbokningssidor 

idag. Det studien inte omfattar är vilka problem kunder stöter på när de genomför sina 

bokningar på dessa, eller andra, bokningssidor. Det vore intressant att veta för att lokalisera 

vilka existerande problem det finns samt för att förenkla dagens biljettbokningssidor och göra 

dem så användbara som möjligt. Studien skulle kunna genomföras med hjälp av en 

observation där forskaren observerar när några olika användare försöker att genomföra 

bokningar på hemsidorna. Efter observationen skulle en intervju kunna göras med dessa 

personer för att få mer kunskap om exakt vad det var hos dessa sidor som gav dem eventuella 

svårigheter. 
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15. Bilagor 
15.1 Enkät 
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15.2 Checklista 

 

1. Hur många steg(klick) krävs det för att genomföra köpet(från vald aktivitet till betalning) ? 

2. Hur många olika sidor besöker man för att genomföra köpet(från vald aktivitet till 

betalning)?  

3. Finns platsbokning? 

4. Behöver man ha en personlig profil innan bokningen kan slutföras? 

5. Finns alternativ för prisreduktion (student, pensionär, barn)? 

6. Finns det alternativ för att få bokningssidan på flera språk? 

7. Är det valda evenemanget synligt under processen? 

 

AXS 

1. 7 

2. 4 

3. Nej, man får platser föreslagna till sig och får därefter acceptera dem eller få nya platser 

föreslagna. 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja, engelska 

7. Ja 

 

Ticnet 

1. 7 eller 9 beroende om de valda platserna går att få till reducerat pris. 

2. 3 

3. Ja, man får själv klicka i exakt vilka platser man vill ha. 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja, engelska 

7. Ja 

 

SF Bio 

1. 5 

2. 2 
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3. Ja, man får själv klicka i exakt vilka platser man vill ha. 

4. Nej, men emailadress lämnas alltid och vid reservation måste även telefonnummer lämnas. 

5. Ja, men endast för pensionär. 

6. Nej 

7. Ja 

 

Kulturhuset 

1. 8 om man tar platserna som man blir tilldelad, eller 11 om man väljer platser själv. 

2. 4 

3. Ja 

4. Nej 

5. Ja 

6. Nej 

7. Ja 

 

 

15.3 Observationens funna funktioner/designval 

 

1. Platsbokning 

2. Bokningen går att genomföra på olika språk 

3. Antalet klick det tar att genomföra bokningen. 

4. Antalet sidor bokningen är på. 

5. Bokningsinformation finns synlig under bokningens gång. 

6. Bokningen går att genomföra på olika språk. 

7. Kunde kan välja om de vill få platser tilldelade till sig eller om den vill välja själv. 

8. Prisreduktion 

9. Val av antal biljetter 

10. Val av sektion man vill boka biljetten på. 

11. Skapa användare för att genomföra bokningen. 

12.  Lämna telefonnummer/mailadress för att slutföra boknigen. 
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