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Abstract  
The Internet consists of a huge amount of websites and increases rapidly in amount. Though 
the quantity of websites increases does the quality in the same time increases? Today’s 
websites are often compact because they contain many links, information and graphics. This 
results in complicated and messy pages and where the user gets too many impressions. All 
this impressions and information is hard for the user to interpret and the websites substance is 
often lost. This essay investigates and describes the problems concerning how a website 
should be constructed to maximise the user’s visit.  The websites investigated in this report 
are ten travelling company that are represented in Sweden. 
 
The purpose of the essay is to find out which general criterions the websites of the travelling 
industry can use to create a clear website. The goal is to investigate if the travelling industries 
websites follow these criterions. In the essay we introduce 25 criterions, which have been 
taken out from selective relevant literature. The criterions manage for instance about how the 
website shall be navigated through links and menus, links that always shall be a part of a 
website, which colour shall be used and how the text shall be designed.  
 
The goal is reached through testing that the authors themselves have been doing at the 
travelling industries websites. The result shows that the websites follow the criterions to 73 
procent which is a good result according to the authors of the essay. The 27 procent remaining 
of the website are failed during testing of criterions like “Menu”, “Appearances of links” and 
“Load a site”. Especially remarking is the average loading time of a site. It took 31 seconds to 
load a site with a modem connection with 56 kbit/s and an investigation done by Sifo shows 
that 70 procent of the Swedish Internet users still use a modem. The menus on the test pages 
are of different character and it is only one website that fulfils the criteria “menu” to 100 
procent. This isn’t such a good result according to that the navigations part is the primary part 
of the website and where from the user navigates through the website. Another problem at the 
test pages are that the links are neither underlined nor changing colour when they have been 
visited.  
 
The result shows that the websites isn’t quite finished yet and has some management to do 
before they reach 100 procent for a clear and understandable website. 
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Sammanfattning 
Internet består av väldigt många webbplatser där både kvalitet och kvantitet varierar. Dagens 
webbplatser är ofta kompakta genom att de innehåller mycket länkar, information och grafik. 
Detta medför att sidorna blir röriga och ger för många synintryck för användaren. Det blir 
svårt för användaren att ta till sig informationen och att tyda budskapet. I detta arbete utreds 
hur en webbplats bör se ut för att vara så tydlig som möjligt gentemot användaren. 
Webbplatserna som utreds är begränsade till resebranschen. 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa vilka generella kriterier resebranschens webbplatser 
kan använda för att skapa en tydlig webbplats. Målet är att undersöka om resebranschens 
webbplatser följer dessa kriterier. I arbetet presenteras 25 kriterier som tagits fram med hjälp 
av utvald och relevant litteratur. Kriterierna handlar bland annat om hur webbplatsen bör 
navigeras genom länkar och menyer eftersom dessa delar alltid ska vara en del av 
webbplatsen, vilka färger som ska användas och hur texten ska utformas. 
 
Målet uppnåddes genom testning som författarna själva utförde på tio av de vanligaste 
webbplatserna av den svenska resebranschen. Resultatet visar att webbplatserna följer 
kriterierna till 73 procent vilket är ett bra resultat enligt denna uppsats författare. De 27 
återstående procenten misslyckas bland annat på kriterier som ”Meny”, ”Utseende på länkar” 
och ”Ladda sida”. I genomsnitt tar det 31 sekunder att ladda en sida när testningen utförs på 
en modemanslutning på 56 kbit/s som används av 70 procent svenska Internetanvändare 
enligt en undersökning utförd av Sifo. Menyerna på testsidorna är av delade karaktärer. Det är 
endast en webbplats som klarar kriteriet ”Meny” till 100 procent vilket är ett mycket dåligt 
resultat med tanke på att navigationsdelen används ofta av användaren när han eller hon ska ta 
sig från en sida till en annan. Att länkarna varken är understrukna eller byter färg efter besök 
på större delen av testsidorna är inte heller något bra resultat.  
 
De testade webbplatserna har alltså en bit kvar till de uppnår 100 procent på kriterierna för en 
tydlig webbplats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens webbplatser är ofta kompakta genom att de innehåller många länkar, information och 
grafik. Detta medför att sidorna blir röriga och ger för många synintryck för användaren. Det 
blir svårt för användaren att ta till sig informationen och att tyda budskapet. Ett vanligt 
problem är att webbplatser består av alldeles för mycket information på en alldeles för liten 
yta, för att användaren ska kunna ta till sig den snabbt. Det är inte bara informationen det är 
för mycket av utan även länkar, bilder, blinkande objekt, reklam, m.m. Ett sådant utseende på 
en webbplats uppfattas ofta som rörigt och gyttrigt. (Bergström, 2001, sid. 52) Fokusen på 
webbplatsen bör ligga på navigationsdelen då dessa händelser bildar 90 procent av alla 
händelser som webbläsaren loggar. Därför är det viktigt att sådana händelser kan utföras på ett 
enkelt och effektivt sätt. (Ling, 2001, sid 223-230) 
 
Internet är än idag en starkt framväxande marknad där det finns oändligt många webbplatser. 
Att skapa en webbplats är enkelt, nästan vem som helst kan göra det och det behöver inte 
kosta någonting att lägga ut den på Internet. Det är enkelt att föra fram ett budskap för en 
vanlig privatperson, om det nu handlar om ett politiskt budskap eller om familjen Svenssons 
katt, det spelar ingen roll. Idag finns det ingen standard för hur en webbplats ska se ut eller 
hur den bör skapas för att bli så användbar som möjligt. Detta medför att dagens webbplatser 
har olika standard och kvalitet på utseendet.  
 
Det tar inte mer än ca 10 sekunder för en användare att tappa både tålamod och intresse för 
webbplatsen och välja att navigera bort från denna. (Nielsen, 2001, sid. 42) Inom denna tid 
ska webbplatsen hinna fånga användarens intresse så att hon eller han inte går vidare till en 
helt annan webbplats utan stannar kvar på webbplatsen. Av den anledningen är det oerhört 
viktigt för t.ex. ett företag att förstasidan har en väl genomtänkt design. En dålig webbplats 
kan smutsa ner ett företags namn. 
 
En av de klassiska fallgroparna vid design av en webbplats är att den skapas så att den bara 
tillfredställer webbdesignern själv och ingen annan. Det är användaren som ska vara i fokus 
för designen och inte skaparen själv.(Fichter, 2001, sid 68 – 72) Ett bra sätt att veta hur 
designen ska byggas upp är genom att ta reda på vilka användarna är. Genom att veta vilka 
användarna är blir det mycket lättare att skapa en webbplats som är anpassad för just dem. 
(Preece, 2002, sid. 169, 171) 
 
En text på en datorskärm läses ca 25 procent långsammare jämfört med om den blir läst på 
papper. (Bergström, 2001, sid. 61) Detta är ytterligare ett argument för att designen på 
webbplatsen bör vara tydlig och väl genomtänkt. Genom att skapa en webbplats som har en 
genomtänkt design ökar möjligheten att användaren kommer att tycka om webbplatsen och 
återkomma till den. Om användaren måste tillbringa mer än några sekunder för att förstå 
sidan eller för att förstå vad den handlar om är något fel. (Williams, 2002, sid. 89) 
 
Avsikten med detta arbete är att fokusera på vad det är som gör en webbplats tydlig och 
strukturerad. Med tanke på att dåligt designade webbplatser kan leda till förlorad produktivitet 
och inkomst ligger det i företagens intresse att skapa en webbplats som är tydlig och 
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strukturerad. (Ivory, 2002) Jakob Nielsen säger i en intervju att ungefär 10 procent av alla 
webbplatser kan klassificeras som enkla att använda. (Rae-Dupree, 2000) 

1.2 Mål och syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka generella kriterier som kan tillämpas för att skapa en 
tydlig webbplats för resebranschen. Avsikten är att styrka dessa kriterier i litteraturen. Målet 
är att komma fram till om resebranschens webbplatser följer dessa kriterier eller inte. För att 
nå målet kommer kriterierna att testas på 10 webbplatser som är representativa för 
resebranschen.  

1.3 Hypotes 
Den svenska resebranschens webbplatser följer inte författarnas kriterier för en strukturerad 
och tydlig webbplats. 

1.3.1 Input 
Input är kriterier och de kommer att behandlas senare i arbetet. (se sid 8). 

1.3.2 Output 
Output är strukturerad och tydlig. Med strukturerad avses att webbplatsen är uppbyggd på ett 
sätt som är lättförståeligt för användaren och att användaren på några få sekunder kan sätta sig 
in i vad webbplatsen handlar om. Webbplatsen blir tydlig om den är strukturerad. 

1.4 Metod och avgränsning 
Metoden som har valts är egenstudie som går ut på att besöka 10 av resebranschens 
webbplatser. På dessa webbplatser kommer kriterierna att testas. Fokus kommer att ligga på 
hur en webbplats för resebranschen ska vara utformad för att vara tydlig och strukturerad. 
Beträffande innehållet ligger det utanför detta arbetets område. 

1.5 Frågeställning 
• Används författarnas kriterier på webbplatsen? 
• Är webbplatsen konsekvent i sitt användande av kriterierna? 

1.6 Målgrupp 
Författarna förutsätter att läsaren har vissa kunskaper inom ämnet webbdesign och är därför 
skrivet med detta i åtanke. Arbetet riktar sig till webbdesigners inom resebranschen. Det kan 
även vara av intresse för personer som intresserar sig för eller arbetar med webbdesign inom 
andra områden. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 HCI för webbplatser 
Ett problem som finns vid skapandet av nya produkter är att de har blivit designade som ett 
system för att utföra en sak och inte blivit designade för att vara lättanvända för användaren. 
För ingenjören kanske produkten fungerar fullt tillfredsställande men för användaren är den 
svåranvänd. Meningen med interaktionsdesign är att få med användbarhet i designprocessen. 
(Preece, 2002, sid 1-2) Vid skapandet av t.ex. en webbplats är det viktigt att syftet framgår 
med en gång på dess förstasida. För användaren ska det räcka med att snabbt titta på 
webbplatsens förstasida för att han eller hon ska förstå var hon eller han befinner sig, vad 
företaget sysslar med och vad hon eller han kan göra på webbplatsen. Användaren ska inte 
behöva leta efter information som talar om vad syftet med webbplatsen är. (Nielsen, 2002, 
sid. 2, 10) 
 
Det ligger i företagets intresse att skapa en webbplats som faller användaren i smaken 
eftersom företaget ofta bara har en enda chans på sig att göra intryck på användaren. Förstår 
inte användaren syftet med webbplatsen ganska omgående är sannolikheten stor att hon eller 
han lämnar webbplatsen direkt för att aldrig mer återkomma. Därför är det viktigt att 
webbplatsen skapas så att användarens upplevelse blir optimal (Nielsen, 2002, sid. 2, 10) 
genom att fundera på vem som ska använda webbplatsen och på vilket sätt den kommer att 
användas. En annan fördel är att titta på vilka slags aktiviteter användaren utför på 
webbplatsen. (Preece, 2002, sid 4) Det finns olika sätt att ta reda på hur användaren 
interagerar med webbplatsen, t.ex. genom tester, observationer, samtal eller frågeenkäter. 
(Preece, 2002, sid 12) 

2.2 Förstasidan 
Förstasidan och främst dess övre del är den viktigaste platsen på hela webbplatsen eftersom 
det är där allt börjar på webbplatsen. Det är där användaren får sin första uppfattning om 
webbplatsen, antingen att förväntan skapas eller att intresset svalnar.(Bergström, 2001, sid 51) 
Att visa exempel på innehåll på förstasidan kan vara en bra ide eftersom användaren då lättare 
kan se vad webbplatsen har att erbjuda. Webbplatsen har större möjlighet att fånga 
användarens intresse när den ger smakprov på innehållet och inte bara visar kategorinamn och 
rubriker. En annan fördel med att visa exempel på innehåll är att det skiljer kategorierna åt 
vilket medför att användaren inte behöver klicka för att veta vad länken handlar om. (Nielsen, 
2002, sid. 16) Förstasidans huvudsyfte på en webbplats är att leda användaren till andra delar 
av webbplatsen. Därför är det viktigt att navigeringsområdet är synligt och tydligt utformat så 
att användaren lätt kan navigera runt på webbplatsens olika sidor. För användaren ska det vara 
lätt att skilja länkarna åt och hon eller han ska inte bli överraskad över vad den nya sidan 
innehåller utan det ska tydligt framgå var den nya länken leder. (Nielsen, 2002, sid. 19) 

2.3 Användaren 
Vid skapandet av en webbplats gäller det att skapa en plats som berör användaren på ett 
positivt sätt. Det gäller att undvika fel som t.ex. att webbplatsen kraschar, inte motsvarar 
användarens förväntningar eller helt enkelt inte beter sig som det är meningen. Att 
användaren blir frustrerad av att använda webbplatsen beror oftast på att det är dålig design, 
ingen design alls eller att designen inte är genomtänkt. Det innebär att webbplatsen förlorar 
många användare till förmån för en annan webbplats trots att det finns enkla medel att tillgå 
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för att ändra på detta. Jennifer Preece tar upp fyra punkter för detta: 
 
Jippo (Gimmicks): 
Jippo är när användarens förväntningar inte uppfylls utan det istället dyker upp en display 
med ett lustigt meddelande. Exempel på detta är om användaren trycker på en länk bara för att 
upptäcka att sidan är under uppbyggnad. Eller ännu mera frustrerande att sidan inte ens kan 
visas. Det som bör göras för att undvika denna onödiga frustration för användaren är att inte 
publicera rubriker som ”under uppbyggnad” utan vänta med att publicera det tills det är helt 
klart. 
 
Felmeddelanden ( Error Messages) : 
Med felmeddelande menas när webbplatsen kraschar och visar ett oväntat fel. Problemet med 
dessa fel är att felmeddelandet oftast visas på något kryptiskt språk som endast 
programmerarna förstår och inte användarna. Nackdelen med dem är att de oftast visar att ett 
fel har inträffat men de visar inte vad användaren behöver göra för att åtgärda felet. Meningen 
med ett felmeddelande är att hjälpa användaren vidare, inte att lämna henne eller honom 
strandsatt. Felmeddelandet ska därför visa vad användaren kan göra för att ta sig vidare och 
inte vad det är för fel som har inträffat. T.ex att hon eller han ska backa i webbläsaren och 
försöka igen. 
 
Överbelastning av användaren (Overburdening the user): 
Uppgraderingar handlar om att användaren måste ladda ner program för att kunna besöka en 
webbplats. Även om webbplatsen hjälper användare till en annan webbplats där hon eller han 
kan ladda ner de eller det program som krävs är problemet att dessa webbplatser kan vara 
röriga och innehålla många tilläggsprogram som gör att användaren har svårt att hitta den hon 
eller han behöver. Detta ställer krav på användaren att hon eller han vet vad som finns i den 
egna maskinen och vilket slags nätverk som hon eller han har. Lösningen som Preece har på 
detta problem är att t.ex. webbläsaren ska implementeras med större ansvar på så sätt att den 
automatiskt ska söka efter de uppdateringar som finns. Det vill säga, användaren ska inte själv 
manuellt behöva leta efter dessa. 
 
Utseende (Appearance): 
Utseende är när designen inte motsvarar användarens förväntningar. Till exempel att 
webbplatsen innehåller för mycket text och grafik som gör det svårt att hitta på webbplatsen 
och gör den tung att ladda. Det går enkelt att undvika att det blir fallet genom att designa 
webbplatsen bättre t.ex. att den är enkel, elegant samt har en bra och tydlig meny. (Preece, 
2002, sid 147-152) 

2.4 Design 
Designen är på många sätt A och O på en webbplats och det gäller att göra den så behaglig för 
användaren som möjligt. Därför bör den vara uppbyggd av ljusa färger eftersom mörka färger 
gör att sidan ser smalare ut och det gör även att sidan blir mer svårläst. (Rohan, 1998, sid. 20) 
Detta är ett skäl till att komplementfärger inte ska placeras bredvid varandra på en webbplats 
eftersom det ger en skrikig kontrast som kan vara stickande i användarens ögon. Bakgrunden 
bör vara vit med en svart text eftersom det ger bäst kontrast men bakgrunden kan ha en ljus 
nyans i en färg om det behövs men det gäller att vara försiktig med färger och inte använda 
dem mer än nödvändigt. (Cato, 2001, sid. 148) Det gäller att använda färger med förstånd och 
att de färger som finns på sidan anknyter till varandra och är nyanser inom samma färggrupp. 
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(Rohan, 1998, sid. 14), (Bergström, 2001, sid. 53) 
 
De flesta användare skummar endast igenom innehållet som finns på webbplatsen, det gäller 
därför att utforma sidan så att den underlättar för den typen av läsning. Användaren ska lätt 
kunna finna det hon eller han söker och först därefter läsa mer noggrant på de ställen som är 
intressanta. (Nielsen, 2002, sid. 14) Ett bra sätt att lösa detta på är att se till så att det finns 
skärmluft på sidan som lyfter fram vissa partier och ger användaren en ökad förståelse för 
sidan. (Cato, 2001, sid. 260 – 261) 
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3 Kriterier 
Men hjälp av litteraturen har författarna funnit en mängd olika kriterier som webbdesignern 
bör följa vid skapandet av en webbplats. Urvalet av kriterier är framtaget av författarna själva 
och är de viktigaste kriterier som webbdesignern bör tänka på enligt författarna. Kriterierna är 
även framtagna med tanke på att dem ska vara mätbara i testningen och inte handla om hur 
webbplatsen känns. Dessa kriterier är måttet för hur en webbplats blir strukturerad och tydlig. 
Följer webbdesignern dessa kriterier blir webbplatsen tydligare än om han eller hon inte gör 
det. Dessutom har webbplatsen en bra förutsättning för att bli omtyckt hos användaren när 
kriterierna följs. 

3.1 Färger 

3.1.1 Text och bakgrund 
Basfärgen på sidans bakgrund bör vara vit och färgen på texten bör vara svart. Svart text på 
vit bakgrund har hög kontrast och gör att det blir den bästa möjliga läsbarheten i texten.  
(Bergström, 2001, sid. 71) (Nielsen, 2001, sid. 125 – 126)  

3.1.2 Logotyp  
När webbdesignern planerar färgerna på ett företags webbplats bör han eller hon tänka på 
vilka färger företaget har i sin logotyp. Färgerna på webbplatsen bör vara samma som i 
logotypen men får vara av olika nyanser. (Rohan, 1998, sid. 14) 

3.2 Text 

3.2.1 Teckensnitt 
För verkligt liten text, nio punkter eller mindre är teckensnitt från gruppen sanserif som t.ex. 
Verdana eller Arial bra att använda. Fördelen med sanseriffer är att de inte har några serifer. 
Detta gör att läsbarheten ökar för en text eftersom bokstäverna har jämntjocka former och 
återges bättre i skärmens punktmatriser. För större teckensnitt än nio punkter går det även att 
använda teckensnitt från gruppen antikva som t.ex. Georgia. (Nielsen, 2001, sid. 126) 
(Bergström, 2001, sid. 67 – 68) Undvik i största mån ord eller meningar som bara skrivs med 
versaler. Dessa ord är inte lika lätta att läsa som gemener eftersom bokstäverna har samma 
höjd och är svåra att urskilja från varandra. Ord med versaler kan också uppfattas vara 
högljudda. (Nielsen, 2002, sid. 15)  

3.2.2 Rullande text 
Rullande och blinkande text ger ett rörigt intryck. Texten blir dessutom svårare att läsa när 
den rör på sig eller försvinner med jämna mellanrum. Sådan text bör inte finnas på 
webbplatsen. (Nielsen, 2001, sid. 125 - 126) 

3.2.3 Rubrik 
Se till att varje sida har en synlig, lättbegriplig och kortfattad rubrik. Det är då lättare för 
användaren att veta om texten är av intresse eller inte och även var han eller hon befinner sig 
på webbplatsen. (Molich, 2002, sid. 76, 110) (Cato, 2001, sid. 148) 
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3.2.4 Uppdelning av text 
En artikel eller text ska alltid återges i sin fulla längd på samma sida. Användaren ska aldrig 
behöva klicka sig vidare för att läsa vidare i artikeln eller texten. (Nielsen, 2001, sid. 123) Ett 
kort referat eller en introduktion kan finnas på en annan sida men när användaren väljer att 
klicka på länken för att läsa ska hela texten eller artikeln återges. 

3.3 Utrymme 

3.3.1 Längden på sidan 
En användare tröttnar lätt på en sida som kräver mycket skrollning. Användaren bör inte 
behöva skrolla överhuvudtaget för att läsa hela texten. Därför ska texten disponeras så att den 
får plats på en skärm. (Nielsen, 2001, sid. 112) Är sidorna längre än en skärm bör texten 
begränsas till att visas på max 2 eller 3 skärmar. (Rohan, 1998, sid. 52) Användaren ska aldrig 
behöva skrolla från vänster till höger på sidan. (Rohan, 1998, sid. 60) Det kan leda till att 
användaren missar information som finns på sidans högra sida. I boken ”Användbara 
hemsidor” skriver Nielsen att webbplatsen bör optimeras för upplösningen 800 × 600 
eftersom den upplösningen är den vanligaste. (Nielsen, 2002, sid. 23). Det viktiga ska finnas 
på den övre delen av sidan så att användaren lätt kan finna det utan att skrolla. Övrigt kan 
läggas på nedre delen av sidan. (Williams, 2002, sid. 95) 

3.3.2 Samma utseende  
En webbplats bör ha samma design och utseende på alla dess sidor. När användaren navigerar 
på webbplatsen ska han eller hon känna igen sig på alla sidorna. (Rohan, 1998, sid. 14), 
(Molich, 2002, sid. 74) Användaren kan tro att han eller hon har kommit till en helt annan 
webbplats ifall utseendet avviker allt för mycket mellan sidorna. 

3.4 Navigation 

3.4.1 Meny 
Ungefär 20 procent av sidan ska vara menyn och de övriga 80 procent ska innehållet stå för. 
(Nielsen, 2001, sid. 22) Webbplatsen ska inte ha flera olika menyer utan bör samla all 
navigation till ett ställe. Det ska finnas en meny på webbplatsen som ser likadan ut på varje 
sida. Den bör ge användaren en snabb uppfattning om vad webbplatsen innehåller. Det bör 
vara lätt för användaren att skilja de olika länkarna åt i menyn. (Nielsen, 2002, sid. 19) Menyn 
bör begränsas till runt sju länkar men om det inte är möjligt utan det behövs fler så ska det 
finnas undermenyer och då endast fem till sex huvudmenyer. (Williams, 2002, sid. 121) 
Menyn bör placeras i direkt anslutning med huvuddelen av sidan. Undvik att placera den i 
anslutning till reklam eller annonsavdelning eftersom användaren oftast ignorerar denna typ 
av information. (Nielsen, 2002, sid. 19) 

3.4.2 Antal klick 
Från startsidan ska användaren aldrig behöva klicka mer än tre gånger för att finna den 
information hon eller han söker. (Bergström, 2001, sid. 31) 

3.4.3 Uppgift 
Om en uppgift innehåller flera steg är det viktigt att det tydligt visas vilket steg användaren 
befinner sig på och hur många steg det är totalt. (Molich, 2002, sid. 76) 
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3.4.4 Plats 
Menyn hjälper användaren att hela tiden se var hon eller han befinner sig på webbplatsen. 
(Rohan, 1998, sid. 76, 80) (Bergström, 2001, sid. 31) Ett tydligt sätt att göra detta på är att 
markera den länk som användaren tryckte på. (Williams, 2002, sid. 227)  

3.5 Logotyp  

3.5.1 Logotyp – placering 
Företagets logotyp och namn bör finnas med på varje sida och placeras i det övre vänstra 
hörnet. Fördelen med den placeringen är att det där är lätt för användaren att få syn på den. 
Detta gäller språk som läses från vänster till höger. (Nielsen, 2001, sid. 27, 178) (Nielsen, 
2002, sid. 10) I och med att logotypen är med på varje sida finns identiteten konsekvent med 
så att det aldrig behöver uppstå tvivel om på vilken webbplats besökaren befinner sig. 
(Bergström, 2001, sid.35, 53)  

3.5.2 Logotyp – klickbar  
Logotypen bör vara klickbar och föra användaren till förstasidan. (Nielsen, 2001, sid. 178) 
(Williams, 2002, sid. 230)  

3.6 Länkar 

3.6.1 Utseende på länkar 
Färgen på länkarna i den flytande texten bör visa om länkarna är besökta eller inte. Obesökta 
länkar bör vara blå medan besökta länkar bör vara antingen lila eller röda. (Nielsen, 2001, sid. 
62) För att göra länkarna ännu tydligare och lätta att hitta för användaren bör länkarna vara 
understrukna. Detta gäller oavsett om de är besökta eller obesökta. (Nielsen, 2002, sid. 18) 

3.6.2 Länk till samma sida 
Länkar som leder till samma sida som den länk användaren valde bör undvikas dvs. att 
användaren hamnar i ett annat avsnitt på samma sida. (Nielsen, 2001, sid. 115) Det är risk för 
att användaren blir förvirrad genom att han eller hon tror att hon eller han har kommit till en 
annan sida.  

3.6.3 Om oss – länk 
Alla webbplatser bör ha en tydlig avdelning för information om själva företaget som ligger 
bakom webbplatsen. Denna länk placeras gärna diskret längst ner i listan av menyn. (Molich, 
2002, sid. 71) Ett bra namn på länken är: ”Om <företagsnamnet>”. (Nielsen, 2002, sid. 12)  

3.6.4 Kontakt - länk 
I menyn bör det finnas en Kontakta oss - länk som är åtkomlig från webbplatsens alla sidor. 
På denna webbsida bör det finnas olika vägar för användaren att ta kontakt med företaget på 
t.ex. telefon, adress, e-postadress och e-postadress till den webbansvariga. (Nielsen, 2002, sid. 
12) 

3.6.5 Hem – länk 
Varje sida på webbplatsen bör ha en länk som leder användaren till förstasidan igen. (Nielsen, 
2002, sid. 19) 
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3.6.6 Text på länk 
Texten på länkar och knappar ska vara lättbegriplig. (Molich, 2002, sid. 73) Namnen ska 
hållas korta och gärna bara vara ett ord men om det behövs fler ska det inte överskrida tre ord. 
(Williams, 2002, sid. 121) Gör inte ett helt stycke till en länk. Undvik fyndiga ord eller fraser 
som gör att användaren måste fundera över vad som döljer sig bakom länken eller knappen. 
Användaren ska inte behöva trycka på länken eller knappen för att förstå till vilken sida han 
eller hon kommer. (Nielsen, 2002, sid. 14) 

3.6.7 Destination av länk 
Länkarna på webbplatsen ska vara uppdaterade och leda till en giltig sida. Det är viktigt att 
länkarna leder användaren rätt så att han eller hon hamnar på den förväntade sidan. (Williams, 
2002, sid. 147) 

3.7 Hastighet 

3.7.1 Ladda sida 
Det bör inte ta mer än 10 sekunder att ladda en sida. Tar det längre tid är risken stor att 
användaren tappar tålamodet och intresset och detta kan medföra att användaren lämnar 
webbplatsen till förmån för en annan. (Nielsen, 2001, sid. 42) Dessutom drar förmodligen 
användaren slutsatsen att övriga sidor på webbplatsen också är lika långsamma som 
förstasidan och lämnar platsen bara därför. (Nielsen, 2002, sid. 39) 

3.7.2 Multimedia  
Om en länk gör något annat än att gå vidare till en annan webbsida bör detta framgå av länken 
eller texten i samband med länken. Detta gör att användaren i förväg vet vad som kommer att 
hända och slipper bli irriterad ifall en nedladdning startar vid klickning på en länk. (Nielsen, 
2002, sid. 18) Filformat och storlek bör framgå på sidan. (Nielsen, 2001, sid. 134)  

3.8 Övrigt  

3.8.1 Välkomstmeddelande 
Att ha ett välkomstmeddelande som presenterar webbplatsen kan skapa stor förväntan hos 
användaren genom att den kan presentera en annorlunda, dramatisk, lyrisk, humoristisk eller 
ironisk start. Men risken finns också att den skapar en missnöjd och otålig besökare genom att 
den är överflödig och bara förlänger steget in till webbplatsen. (Bergström, 2001, sid. 30) 
(Nielsen, 2001, sid. 176) Låt användaren själv få bestämma om han eller hon vill se en 
introduktion till webbplatsen eller inte. Den bör inte visas som standard på sidan. Om 
välkomstmeddelandet ändå ligger som standard på sidan bör det finnas ett sätt att hoppa över 
detta för den användare som vill. (Nielsen, 2002, sid. 22) En webbplats bör sträva efter att inte 
ha ett välkomstmeddelande. 

3.8.2 Sökfunktion 
En sökfunktion är en viktig del av webbplatsen men den ska bara gälla för den egna sidan. 
Det finns redan webbplatser som specificerar sig på sökfunktion för hela Internet. Att ha en 
sökfunktion för hela Internet skräpar ner webbplatsen. (Nielsen, 2001, sid. 224) 
Sökfunktionen bör placeras på förstasidan väl synligt så att användaren hittar den lätt. 
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Sökfunktionen bör gälla hela webbplatsen. Om den inte gör det ska detta framgå av sökningen 
eftersom användaren lätt kan missuppfatta sökresultatet annars. (Nielsen, 2002, sid. 20)  
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4 Beskrivning av metod 
Metoden som valdes var att göra en egenstudie som gick ut på att testa kriterierna på 10 
webbplatser som var representativa för resebranschen. De 10 webbplatserna valdes av 
författarna utifrån deras erfarenheter och uppfattning om vilka webbplatser som var mest 
representativa och mest besökta för resebranschen. De 10 webbplatserna var: 
 

• Apollo 
• Always 
• Fritidsresor  
• Globetrotter 
• Lion Alpin 
• MyTravel 
• Spies 
• STS Solresor 
• Trivsel 
• Ving 

 
Testningen gick till på så sätt att dessa 10 webbplatser besöktes en efter en. På varje 
webbplats testades varje kriterie på fem testsidor. Anledningen till att varje kriterie testades 
fem gånger var för att belägga om webbplatsen var konsekvent i sitt utförande. Till hjälp 
användes ett testdokument (se bilaga A) som låg till grund för den slutliga diskussionen. När 
en testsida uppfyllde kriteriet gavs resultatet: ja, annars ett nej.  
 
Fem testsidor valdes ut för att testas på varje webbplats. Anledningen till att fem specifika 
valdes var för att få jämförbar testdata. De fem testsidorna valdes för att ge en så bred 
representation av webbplatsen som möjligt. Författarnas uppfattning var även att de fem 
testsidorna var bland de mest besökta platserna på resebyråernas webbplatser det vill säga, 
tillhörde de sidor som användaren besökte inför bokning av en resa (se 4.1). 
 
När testerna genomfördes använde vi oss av skärmupplösningen 800 × 600 bildpunkter där 
fönstret för webbläsaren var maximerat. Storleken på skärmen som användes var 17”. Vi har 
hittat statistik i litteraturen där Nielsen skriver att 800 × 600 var den vanligaste 
skärmupplösningen år 2002. (Nielsen, 2002, sid. 23) Dessutom skriver webbplatsen 
thecounter.com att samma upplösning i mars 2003 var den vanligaste bland deras besökare. 
Vi har försökt hitta färskare statistik på detta. Bland annat har vi hört oss för hos Sifo 
Research International, SCB och Computer Sweden men utan resultat. 

4.1 Testsidor 
De fem testsidorna som testades på varje webbplats var: 
 

1. Förstasidan 
2. Förstasidan för ett specifikt resmål, ex Kos i Grekland  
3. Översta vänstra länken i den flytande texten på förstasidan 
4. Boka resa 
5. Resevillkor 
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4.2 Kriterier 
Varje kriterie har testats på varje testsida med vissa reservationer. Reservationerna för dessa  
kriterier är:  

• Teckensnitt – Vi tog ett stickprov på varje sida där vi kontrollerade teckensnitt och 
teckenstorlek. 

• Destination av länk – Vi testade länken som leder till testsidan och de länkar som 
fanns på den sidan. 

• Kontakt - länk – Vi har endast kontrollerat att länken fanns i menyn och inte innehållet 
på sidan. 

• Ladda sida – Här har vi testat alla sidor med en modemanslutning på 56 kbit/s. Vi har 
valt att testa sidorna på denna anslutning eftersom den fortfarande är den vanligaste 
uppkopplingen till Internet bland svenska folket enligt en undersökning gjord av Sifo 
(Orvesto Konsument 2003:3). Enligt undersökningen kopplar 70 procent av de som 
har tillgång till Internet hemma upp sig på modem. Testningen på de fem testsidorna 
utfördes i ett svep vid middagstid.  

• Uppgift – Vi testade kriteriet på sidan för bokning tills vi kom till den plats i 
bokningen där vi var tvungna att ange personuppgifter. När det gäller övriga kriterier, 
kontrollerade vi endast förstasidan på ”Boka resa” och inte alla sidor som en bokning 
innehöll.    
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5 Slutsatser för kriterier 
I Bilaga B finns det bilder på förstasidorna och vissa menyer.  
 
Varje kriterie har testats på fem testsidor á 10 webbplatser. Kriterier som uppfylldes fick ett 
”ja” annars ett ”nej”. Vissa kriterier kunde inte testas på vissa testsidor, utan erhöll ett ”ej 
mätbart”. I följande tabeller har procenten räknats samman för var och en av dessa tre grupper 
(Ja/Nej/Ej mätbart). Exempelvis punkten 5.1.1, kriteriet ”text och bakgrund” hade 48 stycken 
ja och 2 stycken nej.  Det innebär att 96 procent fås fram genom att dela 48 med 50. 

5.1 Färger 

5.1.1 Text och bakgrund 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 
Nej    20 %  

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 96 % 

Nej   20 %   4 % 
Ej mätbart       

 
Webbplatserna var bra på att ha vit bakgrund med svart text. De enda som utmärkte sig här 
var Globetrotter och Solresor, vilka hade en ljust färgad bakgrund med svart text på sina sidor 
för ”Boka resa”.  

5.1.2 Logotyp  
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Nej      

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 98 % 

Nej  20 %    2 % 
Ej mätbart       

 
Detta kriterie hade webbplatserna anammat bra och alla återanvände färgerna i logotypen. 
Den enda som inte följde detta till 100 % var Spies, vars bokningssida varken hade logotypen 
med eller använde sig av dess färger.  
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5.2 Text 

5.2.1 Teckensnitt 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 
Nej      

Ej mätbart     40 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 94 % 

Nej       
Ej mätbart     20 % 6 % 

 
Alla webbplatserna använde sig av Verdana utom STS Solresor som blandade sina teckensnitt 
mellan Arial, Verdana och Times New Roman. Storleken var mellan 7.5 och 11 på 
testsidorna. Lion Alpins sida för ”Boka resa” hade ingen flytande text och testsidan som 
öppnades efter att översta länken hade valts hade bara länkar som ledde till ett bildgalleri.  

5.2.2 Rullande text 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 60 % 100 % 100 % 100 % 80 % 
Nej 40 %    20 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 100 % 100 % 100 % 80 % 90 % 

Nej 20 %    20 % 10 % 
Ej mätbart       

 
Nästan hälften av webbplatserna hade någon form av rullande text på sin webbplats. Även om 
det inte var mycket av den så var det ändå tillräckligt för att det skulle störa oss. Främst var 
det på förstasidan som den rullande texten fanns. 

5.2.3 Rubrik 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 60 % 100 % 80 % 100 % 60 % 
Nej 40 %  20%  40 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 

Nej      10 % 
Ej mätbart       

 
Här hade vissa av webbplatserna missat att ha rubrik på en del av sina sidor. Det fanns alltså 
ingen huvudrubrik på sidan där det framgick på vilken sida användaren befann sig. Främst 
handlade det om förstasidan där det inte framgick mer än i logotypen vilken webbplats det 
var.  
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5.2.4 Uppdelning av text 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 
Nej     20 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 92 % 

Nej 20 % 20 %   20 % 8 % 
Ej mätbart       

 
De webbplatser som hade delat upp texten på olika sidor hade gjort detta på sidorna för 
resmål. På testsidan för resmålet återfanns endast ett kort stycke om detta. Istället för att 
återge hela texten fanns det en länk som hette något i stil med: ”Läs mer” som ledde till texten 
i fullängd. På denna sida återgavs texten i sin helhet, även det första stycket som fanns med på 
föregående sida. Spies och MyTravel hade t.o.m. denna uppdelning när texten var väldigt kort 
och det inte tillkom någon mer text efter att ha klickat på ”Läs mer”. 

5.3 Utrymme 

5.3.1 Längden på sidan 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 80 % 80 % 60 % 80 % 
Nej  20 % 20 % 40 % 20 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 40 % 80 % 80 % 60 % 80 % 74 % 

Nej 60 % 20 % 20 % 40 % 20 % 26 % 
Ej mätbart       

 
När det gällde att hålla nere längden på sidorna var det få webbplatser som lyckades med 
detta kriterie. Framförallt var det resevillkoren som tog stor plats när de endast återgavs på en 
sida. Apollo klarade 100 procent på detta kriterie vilket var mycket bra i jämförelse med 
övriga webbplatser. Anledningen till att Apollos klarade detta kriterie på max tre 
skärmlängder är att de hade delat upp sina resevillkor i ett eget avsnitt på sidan med en länk 
för varje villkor. Det medför att användaren inte förflyttas på samma sida för att läsa villkoret 
utan står kvar där hon eller han befinner sig.  
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5.3.2 Samma utseende  
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 80 % 100% 100 % 100 % 
Nej  20 %    

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 

Nej      2 % 
Ej mätbart       

 
Samma utseende på en webbplats är viktigt eftersom det hjälper användaren att veta på vilken 
webbplats hon eller han befinner sig. Webbplatserna var bra på att ha tänkt på detta kriterie 
och den enda sida som inte uppfyllde kriteriet var Apollos resevillkor som var ett 
snabbfönster som endast hade vit bakgrund med svart text. 

5.4 Navigation 

5.4.1 Meny 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja    100 %  
Nej 100 % 100 % 100 %  100 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja      10 % 

Nej 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 88 % 
Ej mätbart     20 % 2 % 

 
Kriteriet för menyn var svårt för webbplatserna att uppfylla och i stort sett varenda en hade 
för många länkar i menyn. Det är det största skälet till att kriteriet inte uppfyllts. Vissa 
webbplatser hade t.o.m. flera menyer, Fritidsresor hade t.ex. tre menyer användaren kunde 
navigera mellan, varav den ena var en blandning av de andra två. Spies hade även de tre 
menyer på vissa testsidor. Huvudmenyn hade en dropmeny som undermeny. Trots att dessa 
länkar fanns i menyn hade Spies valt att lägga dem som länkar på sidan med. Det blev en 
tendens till kaka på kaka. Under länken ”Restyp” åkte det också ner en undermeny men det 
fanns bara ett alternativ att välja på. När det bara finns ett alternativ finns det ingen anledning 
med att ha en undermeny. Däremot fanns det på samtliga webbplatser en klar skillnad mellan 
menyn och övriga delar av sidan. 
 
Apollo var den enda webbplatsen som hade reklam genomgående på testsidorna och de hade 
även placerat menyn precis nedanför reklamen, alltså i anslutning till denna. Dessutom var 
bakgrundsfärgen densamma på båda ställena fast i olika nyanser vilket medförde att menyn 
blev en del av reklamen. 
 
Menyn följde med på alla testsidor såvida det inte var ett snabbfönster som öppnades som 
förekom på flera webbplatser. Menyn såg likadan ut på webbplatsernas testsidor utom hos en, 
STS Solresor. Deras länkar i menyn anpassade sig efter vilken länk som hade blivit vald i 
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huvudmenyn. Detta medförde att användaren fick färre och färre länkar att välja mellan tills 
det bara fanns 2 länkar kvar, en till startsidan och en till huvudalternativet till det val 
användaren befann sig på. Denna presentation av menyn försvårar för användaren och riskerar 
att användaren går vilse på webbplatsen. 
 
Globetrotter hade till skillnad från alla andra webbplatser lyckats med menyn till 100 procent. 
De hade endast en meny och den bestod endast av sju länkar. 

5.4.2 Antal klick 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 80 % 80 % 60 % 80 % 80 % 
Nej   20 %   

Ej mätbart 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 60 % 80 % 60 % 60 % 60 % 70 % 

Nej 20 %  20 % 20 % 20 % 10 % 
Ej mätbart 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

 
På samtliga webbplatser är kriteriet inte mätbart på förstasidan.  
 
Överlag var webbplatserna bra på att hålla nere antalet klick det tog för att komma till 
testsidorna. De webbplatser där det tog fler klick än tre att komma dit användaren ville, var 
det på sidorna för resmål som man inte klarade kriteriet. Med tanke på att presentera resmål är 
en viktig åtgärd på webbplatserna bör det kosta få klick att ta sig till det önskade resmålet. 

5.4.3 Uppgift 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 20 % 20 % 20 % 20 %  
Nej     20 % 

Ej mätbart 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja  20 % 20 % 20 % 20 % 16 % 

Nej 20 %     4 % 
Ej mätbart 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

 
På samtliga webbplatser var kriteriet bara mätbart på uppgiften boka resa. Detta medförde att 
80 procent hamnade på ej mätbart.  
 
Detta kriterie har åtta av tio webbplatser klarat mer eller mindre bra. Dock var det många av 
webbplatserna som använde flera sidor för ett steg vilket medförde att poängen med det hela 
gick förlorad eftersom användaren ändå inte hade en aning om hur många steg hon eller han 
hade kvar. 
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5.4.4 Plats 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja  40 % 60 %  20 % 
Nej 100 % 60 % 40 % 100 % 80 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja     100 % 22 % 

Nej 100 % 100 % 100 % 100 %  78 % 
Ej mätbart       

 
När det gäller att visa vilken länk användaren hade klickat på för att komma till sidan hon 
eller han befann sig på var webbplatserna generellt dåliga och den enda som gjorde det fullt ut 
på testsidorna var Ving. På vissa webbplatser öppnades ett snabbfönster och i det fönstret 
fanns sällan menyn med längre. 

5.5 Logotyp  

5.5.1 Logotyp – placering 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 %  80 % 100 % 100 % 
Nej  100 % 20 %   

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 80 % 100 % 100 % 100 % 84 % 

Nej 20 % 20 %    16 % 
Ej mätbart       

 
I allmänhet var webbplatserna bra på att placera logotypen tydligt och att inte göra den för 
stor. Den enda som misslyckades helt med detta var Always som bäddade in sin logotyp 
längst ner i det högra hörnet av en väldigt stor bild. På en upplösning av 800 × 600 innebar 
det att logotypen hamnade på den högra sidan i mitten av skärmen. Det som de andra 
webbplatserna gjorde fel här var att de visade bokning av resa i ett snabbfönster där logotypen 
inte fanns med.  
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5.5.2 Logotyp – klickbar  
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 %  80 % 100 % 100 % 
Nej  100 % 20 %   

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 80 %  100 % 40 % 68 % 

Nej   100 %  60 % 28 % 
Ej mätbart 20 % 20 %    4 % 

 
Alla utom två webbplatser hade logotypen klickbar och det är bra eftersom det hjälper 
användaren att ta sig till första sidan oavsett var på webbplatsen hon eller han befinner sig. 
Dock var det alldeles för många sidor som dök upp som ett snabbfönster istället för att öppnas 
som en ny sida. Det innebar att logotypen inte fanns med längre.  

5.6 Länkar 

5.6.1 Utseende på länkar  
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja      
Nej 60 % 80 % 80 % 60 % 60 % 

Ej Mätbart 40 % 20 % 20 % 40 % 40 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja       

Nej 100 % 100 % 60 % 80 % 80 % 76 % 

Ej mätbart   40 % 20 % 20 % 24 % 

 
Ingen av webbplatserna följde kriteriet och inte en enda av dem bytte färg på länken 
permanent efter besök. Däremot var de olika bra på att markera att det var en länk. Det 
vanligaste var att länken bytte färg till en färg som fanns i logotypen när muspekaren fördes 
över länken. Vissa webbplatser var inte konsekventa när det gällde hur de markerade att det 
var en länk. Det kunde finnas upp till tre olika sätt att visa att det var en länk och användaren 
hade ingen möjlighet att lära sig vad som var en länk eller inte.  



Är resebranschens webbplatser strukturerade?  
– kriterier för en tydlig webbplats. 

 
 
 

Hartlow, Vestman  24(31) 

5.6.2 Länk till samma sida 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 60 % 80 % 60% 100 % 100 % 
Nej   20 %   

Ej mätbart 40 % 20 % 20 %   

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 80 % 100 % 60 % 84 % 

Nej      2 % 
Ej mätbart   20 %  40 % 14 % 

 
Den enda av webbplatserna som hade länkar till samma sida på de fem testsidorna var 
Fritidsresor. Deras lösning var inte den bästa eftersom de hade delat upp det i kapitel med 
underkapitel där de efter varje kapitel hade en länk som hette ”tillbaka till början”. Det 
innebar att användaren kunde få skrolla en bit för att ta sig till början eftersom det kanske inte 
fanns en sådan länk förrän en bit upp. Nackdelen med att ha länkar som leder till samma sida 
är att användaren kan bli förvirrad och tappa greppet om var på sidan hon eller han befinner 
sig. 

5.6.3 Om oss – länk 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 60 % 80% 100 % 80 % 
Nej  40 % 20 %  20 % 

Ej mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 80 % 20 % 100 % 40 % 74 % 

Nej 20 % 20 % 80 %  40 % 24 % 
Ej mätbart     20 % 2 % 

 
Alla webbplatser hade en ”Om oss” - länk i menyn vilket är bra eftersom det ger användaren 
en möjlighet att läsa om företaget och ta reda på vad för slags företag det är. Anledningen till 
att den inte fanns på alla testsidor var att vissa av webbplatserna hade valt att öppna vissa 
händelser som boka resa i ett snabbfönster och därmed inte visa menyn. 
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5.6.4 Kontakt - länk 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja  60 % 100% 100 % 80 % 
Nej 100 % 40 %   20 % 

Ej Mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 80 % 20 %  40 % 58 % 

Nej  20 % 80 % 100 % 40 % 40 % 
Ej Mätbart     20 % 2 % 

 
Två av sidorna, Apollo och Trivsel, hade ingen länk i menyn som hette ”Kontakta oss” utan 
den fanns först under ”Om <företaget>” . Det är ingen bra lösning då användaren inte på en 
gång förstår att det är där den finns. 

5.6.5 Hem – länk 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja  60 % 80% 100 % 100 % 
Nej 100 % 40 % 20 %   

Ej Mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 80 % 80 % 80 %  40 % 62 % 

Nej 20 % 20 % 20 % 100 % 40 % 36 % 
Ej Mätbart     20 % 2 % 

 
Åtta av webbplatserna hade valt att lägga en länk i menyn som hette hem eller start/startsidan. 
Det är bra och är viktigare än att logotypen är klickbar eftersom det är tydligt för en ovan 
användare hur hon eller han tar sig till webbplatsens förstasida.  

5.6.6 Text på länk 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 20 % 40 % 40 % 40 % 60 % 
Nej 40 % 40 % 40 % 20 %  

Ej Mätbart 40 % 20 % 20 % 40 % 40 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 40 % 40 % 60 % 80 % 20 % 44 % 

Nej 60 % 60 %   40 % 30 % 
Ej Mätbart   40 % 20 % 40 % 26 % 

 
Webbplatserna var slarviga med längden på länkarna och ville gärna göra flera ord till en 
länk. Nackdelen med flera ord som en länk är att det blir gärna grötigt på sidan och svårt att 
urskilja var en länk slutar och nästa börjar.  
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5.6.7 Destination av länk 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 60 % 80 % 80 % 80 % 60 % 
Nej    20 %  

Ej Mätbart 40 % 20 % 20 %  40 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 60 % 80 % 60 % 76 % 

Nej      2 % 
Ej Mätbart   40 % 20 % 40 % 22 % 

 
De länkar som fanns på dessa webbplatsers testsidor ledde alla utom en till en giltig sida. Det 
var på Globetrotter som det blev fel när sidan för resmålet Florens skulle visas. 

5.7 Hastighet 

5.7.1 Ladda sida 

 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 40 % 40 %  20 %  
Nej 60 % 60 % 100 % 80 % 100 % 

Ej Mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja   20 %  20 % 14 % 

Nej 100 % 100 % 80 % 100 % 80 % 86 % 
Ej Mätbart       

 
Inte en enda av webbplatserna lyckades med att skapa en förstasida som tog under 10 
sekunder att ladda på en uppkoppling med 56 kbit/s modem. Den förstasida som gick 
snabbast att ladda var Lion Alpins som tog 35 sekunder som kan ställas mot den 
långsammaste som tog 86 sekunder (Trivsel). 

5.7.2 Multimedia  
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja      
Nej      

Ej Mätbart 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja       

Nej     40 % 4 % 
Ej Mätbart 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 96 % 

 
Det var endast 2 länkar på testsidorna som ledde till någon multimedia fil. Det var på Vings 
webbplats. Det framgick att det var pdf-filer men det framgick inte hur stora de var eller var 
användaren kunde få tag i programmet om hon eller han inte hade det. 
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5.8 Övrigt  

5.8.1 Välkomstmeddelande 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 
Nej      

Ej Mätbart      

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Nej       
Ej Mätbart       

 
Inte en enda av webbplatserna hade ett välkomstmeddelande som intro till sin sida som 
användaren måste titta på eller klicka sig vidare in till webbplatsen på. Ett 
välkomstmeddelande kan vara trevligt men för en återkommande användare kan det vara 
frustrerande att behöva se samma sak varje gång hon eller han besöker webbplatsen. 

5.8.2 Sökfunktion 
Apollo Always Fritidsresor Globetrotter Lion Alpin 

Ja  20 % 20 %   
Nej 20 %   20 % 20 % 

Ej Mätbart 80% 80% 80% 80% 80% 

 My Travel Spies STS Solresor Trivsel Ving Totalt 
Ja 20 % 20 %  20 % 20 % 60 % 

Nej   20 %   40 % 
Ej Mätbart 80% 80% 80% 80% 80 %  

 
Strax över hälften av webbplatserna hade en sökfunktion på sin förstasida. Dock var 
sökfunktionen begränsad eftersom den inte sökte på hela webbplatsen utan endast på hotell, 
resmål eller kanske bara bokning. Till exempel Fritidsresors sökfunktion var endast till för att 
söka på en redan bokad resa. Att sökningen inte gällde hela webbplatsen framgick bredvid 
sökfunktionen. 
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6 Generell diskussion och slutsats 
Att endast två kriterier av totalt 25 uppfylldes helt av samtliga webbplatser var inte det 
resultat vi hade förväntat oss från början. Ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att en 
webbplats blir mycket tydligare och mer användbar vid tillämpning av kriterierna. En av 
anledningarna till att det är så få som har lyckats med kriterierna till fullo är att många av 
webbplatserna använde sig av snabbfönster där meny och logotyp inte följde med. Men tittar 
vi på det totala resultatet för alla kriterier och webbplatser uppfylls kriterierna till 73 procent 
(se Figur 1) vilket är ett ganska bra resultat. Webbplatserna har till stor del förstått att 
användbarhet är viktigt på sidorna men har en hel del brister här och där.  
 

Kriterierna som uppfylldes till 100 procent av samtliga 
var ”Teckensnitt” och ”Välkomstmeddelande”. 
Teckensnittet Verdana var vanligt förekommande på 
webbplatserna och är ett av de teckensnitt som är 
tydligast att använda sig av på en webbsida. Ingen av 
webbplatserna hade något välkomstmeddelande vilket 
besparade användaren ifrån att behöva vänta ytterligare 
en gång på att en webbsida skulle laddas. 
 
Internet är uppbyggt av hyperlänkar och tanken är att 
användaren lätt ska kunna ta sig vidare från webbsida 
till webbsida och från en webbplats till en annan. Därför 

är länkarna A och O på en webbplats. Kriterierna ”Meny” och ”Utseende på länkar” blir 
därför viktiga för en webbplats att uppfylla för att den ska vara tydlig. Webbplatserna vi 
testade lyckades inte riktigt uppfylla dessa kriterier. Endast 10 procent av webbplatserna vi 
testade klarade av ”Meny”, ”Utseende på länkar” var det inte en enda testsida som uppfyllde. 
Då kan man fundera över ifall dessa webbplatser överhuvudtaget är användbara? Självklart är 
de användbara, men frågan är vilket pris webbplatsen får betala i form av förlorade besökare. 
Denna fråga lämnar vi dessvärre obesvarad eftersom det går utanför vårt arbetes gränser. Men 
det är en fråga som webbplatserna bör fundera över.  
 
Menyn på webbplatserna bestod oftast 
inte av en meny utan av flera stycken. 
Fritidsresor (se Figur 2) och Spies hade 
vid vissa testsidor hela tre menyer där 
användaren kunde navigera från. Endast 
tre webbplatser hade enbart en meny för 
navigation av hela eller delar av 
webbplatsen. Kriteriet ”Meny” säger att 
webbplatsen endast bör ha runt sju 
länkar i menyn eller att menyn ska vara 
uppbyggd med undermenyer. 
Webbplatsen ska inte ha flera olika 
menyer utan bör samla all navigation till 
ett ställe för att göra det så lätt som 
möjligt för användaren. Det kan leda till 
förvirring hos användaren när 

73%
27%

Ja

Nej

 

 
Figur 1 

Figur 2 
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möjligheten finns att navigera från flera ställen. Den enda webbplatsen som klarade kriteriet 
till 100 procent var Globetrotter (se Figur 3) och detta trots att de även uppfyllde kriterier som 
”Antal klick”, ”Om oss – länk”, ”Kontakt – länk” och ”Hem – länk”.  Globetrotter hade 
endast sju länkar i menyn varav tre var ovan sistnämnda länkar. På resmål, boka resa och 
annat använde de sig alltså bara av fyra länkar. Av dessa fyra kriterier klarade Trivsel endast 
”Om oss – länk” till 100 procent. Tittar man närmare på Trivsels meny var den uppdelad på 
två menyer med fyra respektive sju länkar. De hade varken en hemlänk eller en kontakta oss – 
länk direkt i menyn. Fritidsresor som hade tre menyer med sammanlagt 25 länkar klarade inte 
att uppfylla kriteriet ”Antal klick” för alla testsidor. När de hade så pass många länkar i 
menyn borde det minimera antalet klick ännu mer, men så var inte fallet. 
 

 
Figur 3 

 
Resultaten från ”Utseende på länkar” var mycket dåligt. Färgen på länkarna var inte den som 
kriteriet säger att länken ska ha, men färgerna webbplatserna hade valt fungerar bra ändå. 
Oftast hade de använt en stark färg som fanns i logotypen. Det som missades helt var 
understrykningen av länkarna och att färgen på länken ska bytas ut när användaren besökt 
länken. Just det sistnämnda är till stor hjälp för användaren vid navigering av webbplatsen 
eftersom han eller hon kan få reda på var hon eller han befunnit sig tidigare. Det förenklar 
navigationen och användaren kan därmed ta sig fram genom webbsidorna snabbare.  
 
”Antal klick” var det bara hälften av webbplatserna som uppfyllde. Framförallt var det 
resevillkoren som var väldigt långa eftersom man radat upp dessa på en enda webbsida. 
Kopplar man ihop detta kriterie med ”Ladda sida” som fick ett väldigt dåligt resultat får man 
fram att det kan ta ganska lång tid att hitta det man vill på våra testade webbplatser. Det bör 
inte ta längre än 10 sekunder för en webbsida att laddas och denna tid är långt överskriden av 
webbplatserna. Med tanke på att det tog i genomsnitt 31 sekunder att ladda en sida kostar 
varje klick användaren cirka 31 sekunder. Är det många klick kan det vara avgörande för om 
användaren eller resenären bokar en resa eller inte. Tar det för lång tid är risken mycket stor 
att användaren lämnar webbplatsen till förmån för någon annan. Tar det lika lång tid för varje 
sida på webbplatsen att laddas har användaren tröttnat ganska snabbt och det blir ingen resa 
bokad.  
 
Utseendemässigt följde webbplatserna kriterierna bra. Logotypens färger användes t.ex. flitigt 
på hela webbplatsen. Att webbplatsen ska ha samma utseende på alla webbsidor verkade vara 
en självklarhet hos samtliga webbplatser. Det är viktigt som användare att känna igen sig på 
de olika sidorna så att han eller hon inte tror att han eller hon kommit till en helt ny sida, 
vilket kan hända ifall inte samma utseende används.  
 
Rörlig grafik eller text är ett störande moment som ofta ogillas av användaren. Det 
förekommer ofta i samband med reklam på Internet. Webbplatserna hade inte mycket reklam 
på testsidorna. Den vanligast förekommande reklamen var en liten rektangel från Forex. Den 
var i och för sig gul i färgen men hade ingen dominerande plats på sidan och dessutom var 
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den stilla. Rörlig text fanns det dessvärre en del, men allting var inte reklam. Ving hade t.ex. 
några rubriker som var rörliga vilket inte var bra. 
 
Anledningen enligt oss att endast 73 procent av kriterierna uppfylldes berodde främst på två 
orsaker. Den ena orsaken var att flera av webbplatserna använde snabbfönster för att visa 
resevillkoren, information om resmålen eller för att öppna sidan för bokningen. Problemet 
med snabbfönster är att de sällan innehåller meny och logotyp vilket medför att användaren 
inte kan navigera vidare från sidan utan måste återgå till det ursprungliga fönstret. Detta 
medförde att flera av webbplatserna inte uppfyllde kriterierna på dessa sidor. Den andra 
orsaken var att det fanns tre kriterier som främst påverkade resultatet negativt, ”Ladda sida”, 
”Meny” och ”Utseende på länkar”. 

6.1 Hypotes 
Vi verifierar hypotesen, resebranschens webbplatser följer inte våra kriterier för en 
strukturerad och tydlig webbplats. Trots att det blev ett bra resultat enligt oss med 73 procent 
av kriterierna uppfyllda är det fortfarande 27 procent av kriterierna som behöver förbättras. Vi 
är nöjda med detta resultat och anser att det visar på att resebranschens webbplatser tar 
användarna på stort allvar och att de har förstått att det är användarna som är de primära på 
webbplatsen. Dock anser vi att webbplatserna behöver jobba på sina menyer, utseendena på 
sina länkar och optimera sidorna att de går snabbare att ladda. Vi anser att 27 procent visar en 
för stor avvikelse för att förkasta hypotesen.  

6.2  Avgränsningar 
Det finns ingen inbördes ordning eller rangordning mellan kriterierna utan de är endast 
grupperade efter tema. Det är möjligt att vissa kriterier har mer eller mindre betydelse för att 
webbplatsen ska bli tydlig och strukturerad men det tillhör inte detta arbetets omfång utan 
kriterierna är granskade från samma utgångspunkt. Anledningen till att vi har valt dessa 25 
kriterier är för att de enligt vår åsikt är viktiga för att en webbplats ska bli tydlig och 
strukturerad. Det är vår uppfattning och erfarenhet men det är möjligt att den åsikten skiljer 
sig från andras. Kriterierna vi har tagit fram är avsedda för den svenska resebranschens 
webbplatser. Det är möjligt att de fungerar för andra webbplatser också men det ligger utanför 
detta arbetets omfång.  

6.3 Framtida forskning 
En intressant vidareutveckling kan vara att skapa en webbplats utifrån dessa kriterier och testa 
den på användaren. Användaren kan t.ex. jämföra den mot en redan existerande webbplats 
och avgöra om kriterierna gör den till en bättre webbplats eller inte. 
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Undersökning: 

• Sifo (Orvesto Konsument 2003:3). 

Testsidor: 
• http://www.always.se/ 
• http://www.apollo.se/ 
• http://www.fritidsresor.se/ 
• http://www.globetrotter.se 
• http://www.lionalpin.se/ 
• http://www.mytravel.com/ 
• http://www.spies.se 
• http://www.solresor.se/ 
• http://www.trivsel.se/ 
• http://www.ving.se/ 
 

 
 



Bilaga A 
 

1. Förstasidan 
2. Titta på en Förstasidan för ett specifikt resmål, ex Kos i Grekland  
3. Första länken som finns i den flytande texten på förstasidan 
4. Boka resa 
5. Resevillkor 

Färger 
Logotyp  
             1  2           3                  4     5 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
  
Text och bakgrund 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 

Text 
Teckensnitt 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Rullande text 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Rubrik 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Uppdelning av text 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 

Utrymme 
Längden på sidan 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Samma utseende  
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 



Navigation 
Meny 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
2 menyer 
 
Antal klick 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Uppgift 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Plats 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 

Logotyp och företagsnamn 
Logotyp – placering 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Logotyp – klickbar  
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     

Länkar 
utseende på länkar 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Länk till samma sida 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Om oss – länk 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Kontakt 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Hem länk 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     



 
Text 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Destination av länk 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 

Hastighet 
Ladda sida 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Multimedia  
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     

Övrigt   
Välkomstmeddelande 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
Sökfunktion 
Förstasidan Resmål Första länken Boka resa Resevillkor 
     
 
 



Bilaga B 
 
Always 
 

 
 
Apollo 

 



Fritidsresor 
 

 
 
Globetrotter 
 

 



LionAlpin 
 

 
 
MyTravel 
 

 
 
 
 
 



Spies 
 

 
 
STS Solresor 
 

 
 



Trivsel 
 

 
 
Ving 
 

 



Trivsels meny 
 

 
 
STS Solresors meny 

• när användaren kommit så långt hone eller han kan för valet hyrbil 
 

 
 
Lion Alpin meny för ett resmål 
 

 
 



Apollos meny och reklamen 
 

 
 
Always meny 
 

 


