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Abstrakt 

Nyckelord: Interaktivitet, funktion, användbarhet, personas, Use Case UML. 

 

Målet med undersökningen och uppsatsen är en redogörelse av vilka aspekter som är viktiga i 

skapandet av interaktiva webbsidor. Fokusen i denna uppsats är på webbsidor som fungerar 

som reseguidehemsidor då vi lever i en tid där resande och upptäckande är en stor del av livet.  

Hur kan man utforma en analysmetod för webbsidor? Vad kan en analys av nutida 

reseguidehemsidors interaktivitet ge för rekommendationer vid skapande av interaktiva 

reseguidehemsidor? Analysen är baserad på tre stycken uppbyggnadsmetoder samt en enkät 

undersökning med både nationella och internationella svar. Analysen i slutändan gav klara 

svar på att om man följer de grunder, Use Case, Personas, Användbarhet (Usability), design  

har sidan större chans att tilltala människor än om webbsidan inte följer dem.   
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Abstract 

Keywords: Interactivity, function, usability, persona, Use Case UML. 

In this research our goal is to conclude the aspects of interactivity which can prove to be 

important during the creation of a website. The focus in this essay is websites functioning as 

travelingguides, because we live in a time of traveling, experiance and learning.  

How can an analyzing method of websites be shaped? What can an analyze of interactivity on 

current travelingguides provide for recommendations by the creation of interactive 

travelingguides? The analyzingmethod is based on three shapingmethods and a poll that was 

answered by both national and international people. The analyze gave us quite clear results, if 

you follow the basics of Use Case, Personas, Usability and design, the website will have a 

bigger chanse of attracting people than if it doesn't. 
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1 Inledning 

Med denna uppsats vill vi nå fram vilken relevans 
1
interaktivitet har för att skapa webbsidor. 

Vi vill skriva om dessa grundaspekter och förklara varför det har den betydelse det har.  

Vår fokus är att undersöka hur man på bästa sätt kan använda sig av uppbyggnadsmetoder för 

att skapa en analysmetod. Genom analysmetoden kan man konstatera vad som tilltalar 

användaren och vad man alltid borde tänka på när man skapar en webbsida. För att uppnå vårt 

mål ska vi analysera webbsidor med hjälp av vår analysmetod.  

 

Vi hoppas att du som läsare kommer att se hur intressant vi finner detta ämne och uppskattar 

det vi skrivit. Vi hoppas även att du kan förstå det vi har att säga och kanske att det väcker ett 

eget intresse inom detta ämne. 
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2 Problemområde 

Det finns flera olika uppbyggnadsmetoder för webbsidor men ingen slutgiltig metod för att se 

till att slutprodukten blir den man önskat. 

2.1 Problemformulering 

Hur kan man utforma en analysmetod för webbsidor? Vad kan en analys av nutida 

reseguidehemsidors interaktivitet ge för rekommendationer vid skapande av interaktiva 

reseguidehemsidor? 

2.1.1 Nyckelord 

Interaktivitet, funktion, användbarhet, personas, Use Case UML. 

 

2.2 Bakgrund 

Hur ska man egentligen gå tillväga för att kunna skapa den hemsida man tänkt sig? Finns det 

riktlinjer eller hjälpmedel? Finns det några rekommendationer som kan garantera att hemsidan 

blir uppskattad?   

Vi valde att göra en analysmetod då vi kände att vi inte hade hittat någon metod vi passade till 

det vi ville göra. Vi anser att interaktivitet är något bland det viktigaste inom denna 

medieindustri, därför är det viktigt att kunna alla aspekter av det. Eftersom att detta är viktigt 

känner vi att detta är något vi borde fokusera på och veta vad det är som drar till sig 

människor. På så sätt kan vi få en bra bild av hur människor tänkt som skapar de stora 

interaktiva sidorna, vilka knep de har för att få dem så stora som de är.  

 

2.3 Syfte 

Vi har valt att skapa en analysmetod eftersom det finns en brist på analysmetoder som är 

endast skapade för webbsidor. Analysen metoden används bäst som en sista kontroll för att 

konstatera att alla delar hör samman och strävar efter samma mål. Analysmetoden kommer att 

testas genom analyseringar av tre stycken populära webbsidor som fungerar som reseguider. 

Genom analysen kan vi redogöra de grunder som kan krävas för att kunna skapa en 

funktionell, intressant och attraktiv reseguide webbsida. Det positiva med analysmetoden är 
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att den kommer att kunna fungera på alla webbsidor, den är baserad på breda och stora 

uppbyggnadsmetoder, därför blir det även en bred analysmetod. 

 

2.3.1 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att analysera webbsidor som fungerar som reseguider. 

Anledningen till avgränsningen är för att resor tilltalar människan och även oss, enligt World 

Tourism Orginazation (UNWTO) 2010 visade de att runt 51% av alla resenärer reser för att 

slappna av och känna frihet. 2011 steg antalet resor internationellt med hela 4% över hela 

världen. Endast under perioden Januari - April 2012 reste 285 millioner människor över hela 

världen, vilket är 5% mer än förra året under samma period." 

 Vår avgränsning är till reseguidewebbsidor just av denna anledning, siffran stiger varje år, 

därför blir också kraven på webbsidornas standard högre. Det finns även flertal och både 

internationella eller nationella, det ger ett bra urval. 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi om interaktivitetens grundaspekter för att kunna få större förståelse 

varför interaktivitet och dessa aspekter ska hållas i tanke vid skapande av något interaktivt. 

Först kommer interaktivitetens funktion att beskrivas, vilket ge förståelse vad interaktivitet 

egentligen är enligt, Joshuba Noble (2009) Därefter redogörs 
2
användbarhet (Usability) där 

fokus är på designen, hur den ska utformas enligt, Benyon, P, Turner, S, Turner (2010).  Sist 

beskrivs Personas där det beskriver hur man ska forma sin webbsida eller produkt efter 

skapandet av flera olika tänkbara användare. 

3.1 Interaktivitet 

 Interaktion kan i sin simplaste form förklaras som ett konversationsutbyte mellan två eller 

flera medverkande. Chris Crawford, en författare och spel designer förklarar interaktivitet på 

följande vis: ”an iterative process of listening, thinking, and speaking between two or more 

actors.” Joshuba Noble (2009)  s.5. Människor kan enkelt göra ovanstående med varandra och 

vi får det att verka som det är världens enklaste uppgift. Dock är fallet inte så, det är mycket 

vi gör när vi har konversationer med andra människor, mycket vi lärt oss för att ens kunna ha 

konversationer, lärdom om språket, uppförande, tal, handgester, ansiktsuttryck, ton i tal mm. 

För att kunna skapa en bra hemsida är det bra om man kan imitera många av dessa 
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egenskaper, Joshuba Noble (2009) s. 12. Det gör att personen känner igen sig och förstår hur 

han ska gå till väga för att kunna nå målet på hemsidan. Interaktionen mellan människa och 

dator kallas Human Computer interaction . 

Funktionen och designen av interaktivitet har alla lika stor aspekt i att skapa en fungerande 

hemsida, om något av dem inte lever upp till förväntningarna så kommer förmodligen inte 

hemsidan lyckas. Därför ska varken designen eller funktionaliteten negligeras. 

3.3 Personas 

I detta kapitel tar vi upp vad 
5
personas är och vad det används till, enlig M. Burell (2006) s. 

51-56. En personas är en fiktiv person som används när man ska ta fram exempelvis en ny 

webbsida. Detta för att hemsidan ska optimeras för just den målgruppen. Varje personas tas 

fram så specifikt som möjligt, den har ett namn, ålder, en bakgrund och ett foto, allt för att det 

ska bli så trovärdigt som möjligt och för att designerna ska ha något att jobba mot. Personas 

hjälper designerna att på ett effektivt sätt nå sitt mål utan att de blir vilseledda. Designern har 

även något ”verkligt” att arbeta mot, det motverkar även att designerna arbetar mot olika mål, 

samt att det skapar ett objektivt sätt att se på sidan man designar. Om personas inte används 

kan det lätt bli att designern tänker ”jag tycker” om sidan denne designar, men eftersom alla 

designers jobbar efter samma mål motverkas detta på ett effektivt sätt. 

Att använda sig av personas ger designern en tillgång till användaren, om än inte en 

existerande. Detta för att hålla kostnaderna så låga som möjligt men också för att ha något 

som ständigt närvarar i processen. 

3.3.1 Framtagning av personas 

I detta kapitel tar vi upp hur framtagningsprocessen av personas, enligt, M. Burell (2006) s. 

56-62 finns fyra steg i insamlingsfasen för framtagningen: 

- Förstudie av målgruppen och användningsmiljö 

- Formuleringen av personahypoteser 

- Kontextuella intervjuer med användare 

- Sammanställning av insamlat material 

Förstudien ska ge svar på användningsmiljön och målgruppen, hur man på bästa sätt tar reda 

på det och vart man kan hitta informationen. Genom intervjuer kan målgruppen identifieras 

och då kan personas börja framtas. Formuleringen av personahypoteser tas fram med hjälp av 
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förstudier, informationen formuleras i personahypoteser, en för varje användare. Det finns 

fyra frågor som personashypoteserna ska svara på för att personas ska bli så ingående som 

möjligt, de är: 

- Vilka användare ska intervjuas? 

- Vilka demografiska inledningar går att använda 

- Vilka 
6
beteende variabler går att identifiera i förväg? 

- Vilken är användningsmiljön? 

Kontextuella intervjuer med användare brukade man innan då man tyckte att personas kunde 

grundas på lösa intervjuer och observationer. Nuförtiden använder man sig också av olika 

tekniker, såsom marknadsundersökningar, litteratur samt intervjuer med användare utanför 

användningsområdet, för att få en så bred bild som möjligt. Sammanställning av insamlat 

material kombineras så att de kan överföras till beteendevariabler, då får reda på hur 

personas:en kommer att ser ut. 

När man gått igenom dessa fyra steg är det dags för modelleringen, den består av dessa nio 

steg: 

- Revidera peronahypoteser 

- Matcha insamlat intervjumaterial med personahypoteser 

- Identifiera signifikanta beteendemönster  

- Vidareutveckla basdokumenten för varje beteendemönster 

- Sammanställa typiska egenskaper och relevanta mål 

- Kontrollera att personasupsättningen är komplett 

- Skriv berättelser som binder samman varje persona 

- Utse personastyper och prioritera 

- Validera framtagna personas 

När allt detta har gått igenom och är komplett är en persona framtagen och klar för att göra 

sitt arbete, att hjälpa designern att få hemsidan så bra som möjligt. 

4 Metoder 

I detta kapitel redogör vi för framtagning av metodval samt vår egen analysmetod. Use Case 

UML valde vi som metod för att bättre kunna förstå hur skaparen väljer att lägga upp 

hemsidan utifrån interaktivitetens funktion, användbarhet samt personas. Därefter kommer 

iterativ och inkrementell utveckling som vi valde för att kunna bredda vår syn de olika 
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metoderna vi val. Sist kommer vår analysmetod som vi tagit fram genom att blanda personas 

och Use Case UML för att kunna göra en så specifik analys av interaktiva reseguidehemsidor 

som möjligt. 

 

4.1 Use Case UML Diagrams 
 

Use Case definieras som en mål-orienterad metod där beskrivningen av interaktion mellan 

funktion och system förklaras, då främst under skapandet av webbsidor. Målet är specifikt för 

webbsidan och kan enklast förklaras genom att ställa frågan; Vad är meningen med denna 

webbsida? Genom att svara på frågan får man även svar på målet. Systemet är webbsidans 

uppbyggnad och används av en såkallad "Actor". Actors en benämning av de som interagerar 

med webbsidan vilket inte bara är innehar människor. Actors är personer, företag, 

organisation eller andra system interagerar med webbsidan vilket skapar själva funktionen. 

Funktionen förklaras genom de interaktiva val actoren av webbplatsen gör. Dessa val är 

avgörande för hur systemet på webbsidan kommer utformas samt hur actoren kommer att nå 

webbsidans mål. Denna beskrivning på engelska benämns som use cases, och därav fick 

metod sitt namn. När man använder sig av Use Case är det även väldigt viktigt att forma 

designen efter system och funktion. Detta är förstås komplicerat och det behövs mycket 

förståelse för Use Case uppbyggnad för att göra vägen till målet så enkelt och klart som 

möjligt.  

 

 

(http://www.evanetics.com/Articles/ar_objectModeling/images/saneUML2.gif) 

http://www.alistapart.com/articles/tamingscope 

http://www.evanetics.com/Articles/ar_objectModeling/images/saneUML2.gif
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4.2 Inkrementell och iterativ utveckling 

Under vår undersökning har vi även granskat andra metoder än endast Use Case UML, för att 

få en större bredd i vår kunskap, samt för att kunna skapa vår egen analysmetod. I detta 

kapitel tar vi upp iterativ och inkrementell utveckling och visar att det finns fler metoder som 

är minst lika bra som Use Case UML. 
3
 Inkrementell utveckling fungerar på följande vis: man 

delar upp processen i olika dealar som man sedan kan dela upp i mindre delmål.(Se bild ovan) 

De centrala delarna utvecklas först eftersom i denna modell vet man hur helheten ska se ut 

och sedan byggs systemet ut allt eftersom. Genom att använda mindre delar blir processen 

mer lättöverskådlig, men samtidigt finns de små delarna för att man ska kunna testa systemet 

innan nästa del inleds. Testresultaten från de olika delarna bidrar med utvecklingen av nästa 

system, vilket gör att systemet bara blir bättre och bättre ju närmare slutprodukten man 

kommer. En annan bidragande faktor till att detta är en bra metod är att leveranstiden 

förkortas då systemet går snabbare i drift. Denna metod syftar på att skapa produkten så 

snabbt som möjligt, även om den inte är perfekt ska den vara fungerande, enligt C Larman, 

Victor R. Basili (2003).  

(http://www.infoq.com/resource/news/2008/01/iterating-and-

incrementing/en/resources/Patton_Incremental_Iterative_MnaLisa.jpg) 

4
 Iterativ utveckling betyder att efter varje fas man går igenom, går man tillbaka ett steg och 

gör om, man tar till sig av feedback från kunden. I långa projekt kan förutsättningar förändras 

och därför är det en god idé att gå tillbaka till analysen för att se om förutsättningarna 

fortfarande gäller. Denna utvecklingsmetod minskar också risken att kunden blir besviken, då 

http://www.infoq.com/resource/news/2008/01/iterating-and-incrementing/en/resources/Patton_Incremental_Iterative_MnaLisa.jpg
http://www.infoq.com/resource/news/2008/01/iterating-and-incrementing/en/resources/Patton_Incremental_Iterative_MnaLisa.jpg
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slutprodukten är klar och testad eftersom man hela tiden fått feedback och har valt det man 

vet fungerar med hjälp av responsen man tagit del av.   Hela processen är som en cirkel som 

snurrar runt tills man känner sig klar med slutprodukten, denna modell används ofta för 

tillverkning av prototyper 

4.3 Användbarhet 

I detta kapitel kommer vi ta upp interaktionen mellan människa och dator. De har två stycken 

relationer som man måste tänka på, den ena är när människa och dator interagerar. Den andra 

är att man måste ha ett fungerande gränssnitt. Fungerar inte dessa två ihop blir användbarhet 

dålig och på så sätt ingen tilltalande interaktivitet, detta är något som är svårt att kontrollera 

när det är interaktion mellan människa och dator. Därför det är viktigt med en bra design. En 

design som är välstrukturerad och okomplicerad gör det enkelt för människor att interagera på 

hemsidan. Är designen för komplex blir sidan svår att förstå och användbarheten blir dålig. 

Man ska sträva efter en enkel och konsekvent sida, då får man en användarvänlig hemsida, 

enlig Benyon, P, Turner, S, Turner s.85-87. 

 Enligt D, Benyon, P, Turner, S, Turner (2010).  s.84, ska en sida ha dessa funktioner för att få 

en användbarhet som tilltalar alla användare.. 

- Sidan är organiserad, informativ och besitter välbetänkta funktioner. 

- Det är lätt att lära sig funktioner på sidan, samt att de är lätta att komma ihåg. 

- Det är säkert att surfa runt och integrera på sidan. 

- Sidan uppfyller kraven användaren har. 

Varför är interaktionen mellan dator och människa betydelsefull och varför uppskattar 

människor att interagera med en maskin? Enligt Doan Thi Cam Thach  (2011) s.24 använder 

sig människor av interaktion genom att prata med varandra genom datorn, utbyta både privat 

och yrkesmässig information exempelvis genom att uppsöka interaktiva hemsidor, spel, 

7
dropbox eller liknande. Genom att ha en användarvänlig sida minskar man både arbete och 

tid som användaren lägger på onödiga saker, exempelvis för många klick för att komma fram 

till en specifik plats på webbsidan. 

 

 

4.4 Vår analysmetod 
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Vår framställda analysmetod innehåller aspekter från främst Use Case, användbarhet, 

Personas samt information från vår enkät, men även annan information vi nämnt tidigare i 

uppsatsen. Genom att använda dessa uppbyggnadsmetoder som analys kan de ge svar på om 

något är oklart på webbsidan. Anledningen till valet av dessa tre metoder är att vi kan få fram 

en bred analysmetod som fungerar för de flesta webbsidor samt produkter inom medie-

industrin. Användningen av enkäten är för att få perspektiv och se att det vi kommer fram till 

verkligen stämmer med hur människor uppfattar webbsidor. 

 

Use Case förklarar mål och samspel mellan system och funktion. Detta är relevant till vår 

analys eftersom att struktur är det användare tycker är viktigast på hemsidor (se bilaga 1).  

Användbarhet beskriver hur designen är formad efter hemsidans struktur och vad man ska 

tänka på inom design. Detta innehåller även ganska vanliga design frågor som färgval, 

typsnitt, bilder och logotyp. Personas kan, baserat på den information vi får genom att 

analysera enligt Use Case och användbarhet, ge oss möjligheten att spekulera om tänkbara 

användare på webbsidorna.  

 

Analysmetoden formuleras med hjälp av frågor eller påstående som besvaras senare i våra 

analyser. 

- framställning av målet 

- Hur kan målet nås? 

- Hur fungerar samspelet mellan system och funktion? 

- Hur bra har designen anpassats till webbsidans funktion? 

- Vilka människor kommer troligtvis tilltalas till webbsidan? 

- Varför vill dessa människor nå hemsidans mål? 

- Hur mycket information kan användaren finna på hemsidan om målet? 

- Hur säker känns hemsidan för individen? 

- Får användaren det som de kan begära av webbsidan? 
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Med vår bild vill vi tydligt visa hur vår metod är uppbyggd, så att läsaren enklare ska förstå 

vårt tankesätt. Först framställs målet, sedan undersöker man funktionen på hemsidan. Med 

hjälp av målet och funktionen granskar man hur designen är gjord för att sedan kunna 

fastställa och vilka möjliga användare hemsidan har. Efter varje kategori görs en kontroll för 

att kontrollera att alla delar strävar efter samma mål. Denna analysmetod fungerar som ett hjul 

då allt går runt och alla är beroende av varandra. Detta gör vi för att uppnå en grundlig och 

förklarlig analys som möjlig. 

4.5 Enkät 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning, som finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

Meningen med enkäten är att få svar från användare att det böcker och webbsidor vi fått 

information ifrån faktiskt stämmer. Vi hade sju frågor angående vad de uppskattar på en 

webbsida vad det gäller funktion, design samt hur ofta de använder webbsidorna vi avgränsat 

oss till. Vi valde dessa frågor för att de var relevanta till de svar vi ville få fram i vår analys. 

Enkäten är gjord på google docs den var uppe över en helg och fick 20 stycken svar, varav 

runt 50% var internationella. 
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5 Resultat samt analys 

I detta kapitel redogör vi för vår analys av tre interaktiva reseguidehemsidor. Vi valde dessa 

tre hemsidor för att de tilltalade oss men även för att få en bred analys då de tar upp både bra 

och mindre bra interaktivitet, allt för att få en så rättvis bild av dagens reseguidehemsidor som 

möjligt. 

5.1 Solresor  
 

- Framställning av målet 

Solresors mål förklaras i deras del "om oss": Solresors affärsidé är ”att erbjuda bekväma 

paketresor med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser på den skandinaviska marknaden”. 

Bolaget har sedan starten varit ett snabbväxande företag och är Sveriges fjärde största 

charterarrangör.  

 Liksom de andra reseguidewebbsidorna så är det väldigt omfattande webbsidor. 

Dock är den endast menad för Skandinavien och har därför inte så många resemål som 

exempel TripAdvisor. 

 

- Hur kan målet nås? 

Det finns flera olika vägar att nå målet, så som sökmotor, flikar och ytterligare fler 

sökmotorer inom dessa flikar. Det finns även grafiska element som leder en till sitt mål. Dock 

finns inga inslag av egna kommentarer eller tips från andra resenärer. Dock enligt vår enkät 

var det inte jätte viktigt att kunna dela sin information med andra användare endast 6% anser 

det jätte viktigt samt 35% tyckte det var viktigt. 

 

- Hur fungerar samspelet mellan system och funktion? 

Enligt Use Case ska alla system alltid leda till samma mål, vilket det gör på solresor. System 

samt funktion fungerar väldigt bra. Men eftersom att Solresor inte har resemål över hela 

världen kan de fokusera mer på dem de har, vilket märks i både system och design. System 

och funktion fungerar väldigt bra, det finns många sökmotorer som ger få risker att bli 

borttappad. Den är enkel och behaglig att använda. 

 

- Hur bra har designen anpassats till webbsidans funktion? 

Webbsidans struktur är väldigt bra indelat, system och funktion har designats på ett väldigt 

bra sätt. Enligt vår enkät är struktur (76%) och layout (71%) viktigast på en webbsida. 
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Solresor har långt ifrån lika mycket system som TripAdvisor och det märkt på designen och 

vägen till målet. Allting är enklare och mer flytande. Personligen anser jag denna mer 

användarvänlig än TripAdvisor, dock kan man inte finna lika stor bredd i resemål. Samt 

skulle detta systemet inte fungera för en sådan stor webbsida som TripAdvisor.  

 Färgvalet på solresor är främst blått och gult, vilket känns väldigt svenskt 

emellan åt. Enligt vår enkät är blå den färg som föredras mest på webbsidor (53%), men även 

grå som fick lika mycket röster. Gul däremot fick endast 24% och är oftast inte en färg som 

används mycket på hemsidor. Färgen blå som tidigare nämnt förknippas med visdom, själ, 

livskraft (chakra) och lugn. Gul symboliserar optimism, energi och kreativitet tänkande. Blå 

används mest av webbsidan och fungerar som bakgrund samt primärfärg, det gula finns i 

menyn och är sekundärfärg. 

 Bilderna på webbsidan används utmärkt och är väldigt inbjudande. Bilderna är 

främst blåa och visar det vackraste av städerna man söker på. Den gula färgen upprepas även 

på bilderna, så som mogna citroner eller byggnader som färgas guld-gula av solen. Den gula 

färgen väcker även intresset, gult används inte ofta på webbsidor och på solresor har de gjort 

det på rätt vis, den bjuder in mer än att skrämma bort användaren. 

 

- Vilka människor kommer troligtvis tilltalas till webbsidan? 

Efter att ha konstaterat alla aspekter av design, struktur och funktion kan man anta att solresor 

vill inge ett förtroende till användarna. Struktur och design är väldigt tilltalade och gjord på 

ett sätt som är igenkännligt, liknande strukturer förekommer på andra svenska 

reseguidewebbsidor, så som Apollo och Ving. Om man ska jämföra med konkurrensen samt 

att de fokuserar mest på paketresor så kan man anta att solresor riktar sig mest inpå familjer 

eller par resor. Det är även för att det finns speciella erbjudanden för familjeresor. På de flesta 

bilder ingår barn eller ett ungt par i 25års åldern. Färgvalet inger ett lugn och det gör även 

bilderna. Nästan allting visar att målgruppen är familjer eller par som kommer bli en familj 

senare. Solresor har även en koppling till facebook, där kan se kommentarer från användare, 

majoriteten är som förväntat familjer. 

 

- Varför vill dessa människor nå hemsidans mål? 

De personer som besöker solresor vill troligtvis hitta ett resemål till sydliga och varma länder. 

De vill förmodligen besöka webbsidan eftersom att den känns säker och inger ett lugn för 

användaren. Den ger ett intryck av profession och seriöshet.  
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- Hur mycket information kan användaren finna på hemsidan om målet? 

På webbsidan får man som användare hela tiden information om det resemålet man valt, trots 

att de inte har användarens kommentarer så känns allting sanningsfullt. Solresor har sin fokus 

på som sagt solresor, vilket gör att de inte har lika många resemål som exempel TripAdvisor. 

Men detta tar de till sin fördel och har därmed mer info om de resemål de faktiskt har att 

erbjuda. Detta är väldigt positivt, enligt vår enkät var inte kommentarer från andra användare 

jätte viktigt trots allt, då bara 6% tyckte det var väldigt viktigt. 

 

- Hur säker känns hemsidan för individen? 

Väldigt säker skulle vi kunna påstå efter den information vi fått fram. Även på deras "om oss" 

så kan man hitta information om trygghet som skriver följande;  

 "Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, 

kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. Detta innebär att om någon 

av våra underleverantörer, t ex ett flygbolag, skulle drabbas av konkurs skyddas våra 

resenärer av resegarantin och blir inte drabbade ekonomiskt. Resegarantin gäller för 

paketresor och inte för enbart reguljära flygbiljetter." 

Som man kan nämna igen eftersom att webbsidan som vi anser är främst för familjer eller par, 

vilket innebär mest paketresor eftersom det ger fler erbjudanden. Webbsidan känns informativ 

och som användare blir man inte utelämnad någon information. 

 

- Får användaren det som de kan begära av webbsidan? 

Ja det mesta, men hade varit trevligt med ett kommentarsystem, men det känns mindre rörigt 

utan det. På den delen är det nog en personlig fråga, och trots allt så håller vår enkät med på 

att det inte är jätte viktigt, men det spelar fortfarande roll tycker i alla fall 35%. 

Kommentarsystemet just nu är mer den koppling till facebook där det ändå inte finns många 

användarkommentarer. Webbsidan utger det den lovar och på ett professionellt vis.  
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5.2 TripAdvisor 

 

- Framställning av målet 

Webbsidans mål, som de beskriver i "om oss" är att webbsidan är ett reseforum där resenärer 

får hjälp med att finna sin drömresa. Man ska kunna få pålitliga tips och kommentarer från 

verkliga resenärer och det finns även ett stort utbud av resealternativ.  

 Att "hitta sin drömresa" är dock ett väldigt brett ämne och består egentligen av 

ett mål som kan delas in i mindre delar. Målet att hitta rätt land, rätt stad, det rätta hotellet, 

placering av hotell, övrig information om landet, allt som kan vara hjälpfullt. Det finns andra 

hemsidor som har specialiteter i just dessa "mindre" mål, men TripAdvisor har slagit allt 

samman och sammanbetar självklart med olika av dessa bolag, så som hotell- och flygbolag. 

Allt för att få sådan bredd som möjligt. 

  

- Hur kan målet nås? 

Målet kan nås via flera olika system, så som menyer, sökmetoder, bilder även bara på första 

sidan får man många val att utveckla systemet för att nå webbsidans mål. Man kan även få 

kommentarer från tidigare resenärer och läsa om deras upplevelser.  

 Även Facebook kan kopplas till TripAdvisor, då kan man se ens vänners 

kommentarer samt resmål, detta kan hjälpa vid letandet efter ett uppskattat resemål. 

 

  

- Hur fungerar samspelet mellan system och funktion? 

När att det finns så många olika sätt att interagera med webbsidans system så finns det en 

större risk för komplikationer med funktionen. Use Case förklarar att när systemet är 

komplicerat gäller det att man alltid måste se till att alla system har samma mål och att 

funktionen leder dit. Eftersom att TripAdvisor har väldigt många system och de systemen ger 

olika funktioner och andra vägar till målet. Det kan uppfattas som en aning rörigt, men 

organisationen av systemet som TripAdvisor använder är ganska bra strukturerat. Man vet 

vart man är på webbsidan och samspelet av system och funktion fungerar bra med tanke på 

hur många olika system de använder sig av. 

 

- Hur bra har designen anpassats till webbsidans funktion? 

Enligt Benyon, P, Turner, S, Turner (2010) så ska designen utformas på ett som gör att 

webbisdan är enkel, strukturerad och användarvänlig. Designen på en webbsida är in princip 
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hur man gör system och funktion förståligt för användaren. På TripAdvisor finns det många 

olika system vilket betyder att det är mycket som behöver designas.  

 Enligt vår enkät är det viktigaste delarna som 76% samt 71% av personerna 

tyckte var struktur och layout. Därför när man designar en webbsida måste man göra system 

och funktion rättvisa genom att designa det på ett förståeligt vis. Detta är något designarna till 

TripAdvisor har jobbat med, och det märks. Trots att TripAdvisor har så många system och 

funktioner så tappar man inte bort sig, man vet vilket system man är på och vart man ska. 

Strukturen delar upp alla sektioner väl och det blir inte mycket förvirring av vart man befinner 

sig. 

 Även vad det gäller färg är blå (53%) och grå (53%) de färger som uppskattas 

mest, enligt vår enkät, efter dem ligger orange och grön med 41 respektive 35%. Färgvalen 

kanske inte är så konstiga eftersom att främst blå och grön inger ett lugn för att de är de färger 

som förekommer i naturen. Grön förknippas oftast med lugn, helande, säkerhet och skönhet, 

och denna färg används som primärfärg av TripAdvisor. Blå symboliserar visdom, själ, 

livskraft (chakra) och lugn, denna använder TripAdvisor som en sekundärfärg. De båda 

färgerna används oftast tillsammans och oftast med vit eller gråton. Kort exempel på detta är; 

doktorer på sjukhus, inom kirugi, det är för att ge en lugnande känsla till patienten och tillit 

för läkaren.  

 Eftersom att TripAdvisor valt en grönton med en aning gulton samt blåa toner i 

text och klickbara enheter kan man utgå ifrån att vill ge en lugnande känsla för användaren, 

samt att det skapar förtroende för hemsidan. Dock är den gröna färgen väldigt nära en grön 

som kan uppfattas som klibbig, sjuk eller negativa känslor, det är en väldigt fin linje mellan 

olika toner i grön. Men i TripAdvisors fall fungerar denna gröna ton. Färgen grön förkommer 

genom hela webbsidan och visas i olika toner beroende på vart man, även färgen blå följer 

genom hela webbsidan, men inte till samma grad som den gröna tonen. 

 

 

 

- Vilka människor kommer troligtvis tilltalas till webbsidan? 

Efter att ha konstaterat struktur, funktion, design kan vi påstå att TripAdvisor vill inge 

användarna ett lugn och förtroende. Eftersom att alla aspekter som nämns ovan är välgjorda 

ger webbsidan intrycket av att det är väldigt eftertänkt och professionell webbsida. 

Målgruppen som vi tolkar det är vuxna som vill upptäcka och finna sin drömresa. De 
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uppskattar struktur, layout och förstår innebörden med hemsidans mål. Som vi kan spekulera 

anser vi att målgruppen eventuellt är par, familjer eller ensamstående som vill ha en lugn resa 

med upptäckter och sevärdheter. De vill få en större förståelse för olika resemål och 

uppskattar kommentarer och bilder från tidigare resenärer. 

 

- Varför vill dessa människor nå hemsidans mål? 

De personer som besöker TripAdvisor vill nå webbsidans mål för att kunna finna information 

om resor för att kunna upptäcka nya delar av världen. De får även information från andra 

användare eller eventuella vänner från Facebook. De vill hitta sin personliga resa eller en resa 

som kan uppskattas av alla familjemedlemmar. De vill resa eller kanske bara leta efter 

tänkbara resemål, som hemsidan påstår; hitta sin drömresa. 

 

- Hur mycket information kan användaren finna på hemsidan om målet? 

På TripAdvisor kan användarna hitta mycket information om det mesta. Det finns information 

om flyg, hotell, landet/städer, sevärdheter samt tidigare kommentarer. Man kan få väldigt 

specificerad information genom hemsidan och behöver inte söka runt på hela internet för att 

hitta ytterligare information. All information är klar och förståelig vare sig den är i text eller 

grafik. Även uppdelningen av användarnas information, bilder, videoklipp samt annan 

information, så som erbjudanden, restauranger eller reseerbjudanden finns att finna på 

webbsidan. 

 

- Hur säker känns hemsidan för individen? 

Väldigt säker skulle vi kunna påstå med den information vi fått fram. Webbsidan inger känsla 

av trovärdhet och säkerhet, detta beror på som tidigare konstaterat av färgvalet, strukturen och 

layout. Eftersom att hemsidan även hänvisar till de webbsidor som samarbetar med 

TripAdvisor inger det extra information som bekräftar att webbsidan stämmer. 

 Man kan även koppla facebook till TripAdvisor, följande konstruktion har gjorts 

på ett bra sätt. Sidan blir personlig men inte tillräckligt för att bli som ett personligt socialt 

nätverk.  

  

- Får användaren det som de kan begära av webbsidan? 

Det finns mycket som användare kan begära, men TripAdvisor ger all information nödvändig 

för att kunna skapa sin drömresa. Webbsidan ger alltså det den lovar och som användare 
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borde man inte kunna be om mer.  
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5.3 Reseguiden.se 

- Framställning av målet 

Målet med reseguiden.se är att kunden ska få guidning med resetips från andra resenärer. 

Kunden ska även kunna ta del av reportage och artiklar om resemål gjorda av resenärer, samt 

att sidan också ger en överblick av vad resan kan komma att kosta. Reseguiden.se sökmotor 

jämför resor från 700 olika reseföretag allt ifrån flygbolag till resebyråer. 

- Hur kan målet nås? 

Målet nås med hjälp av att resenärer skriver guider, artiklar och reportage. Kunden kan också 

söka efter resor i deras sökmotor. På förstasidan får man en gedigen ”navigationsbar” med 

många olika länkar att välja mellan, allt ifrån flyg till hyrbil.  

 

- Hur fungerar samspelet mellan system och funktion? 

Samspelet fungerar utmärkt, de har många mål som kan nås, men de har strukturerat upp 

webbsidan bra. System och funktion fungerar bra tillsammans och det finns inga 

komplikationer mellan dem. 

 

- Hur bra har designen anpassats till webbsidans funktion? 

Enligt Benyon, P, Turner, S, Turner (2010) så ska designen utformas på ett som som gör att 

webbisdan är enkel, sturkturerad och användarvänlig. Designen på en webbsida är in princip 

hur man sätter system och funktion i ett sammanhang. Färgerna de valt på sidan är mestadels 

orange och vit. Vit färg står för klarhet, uppmuntrar oss att få undan hinder, den väcker också 

rening av tankar sam att färgen vit står för en ny början. 

Färgen orange, som de valt att använda som en accentfärg uppmuntrar socialisering, aptit 

samt att stimulera verksamhet. 

 

- Vilka människor kommer troligtvis tilltalas till webbsidan? 

Den orangea färgen drar mer unga till sig, hela 41% säger att en hemsida tilltalar dem mer om 

färgen orange finns på sidan. Den vita bakgrunden är neutral och går väl ihop med den 

orangea färgen. Sidan känns livlig och ”up-to-date”, alltså modern. Vi anser att målgruppen är 

ungdomar och vuxna mellan 20-45 som söker sig till webbsidan, de vill få ett pris på den 

resan de tänkt göra och samtidigt läsa vad experter och andra resenärer säger om resemålet de 

undersöker. 
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- Varför vill dessa människor nå hemsidans mål? 

Dessa människor önskar att nå målet eftersom de vill se hur mycket deras tänkta resa kan 

komma att kosta, de vill också läsa artiklar, reseguider och övrigt, exempelvis frågor i deras 

forum.  

 

- Hur mycket information kan användaren finna på hemsidan om målet? 

All information om målet kan användaren hitta. Det är enkelt att söka runt på hemsidan i jakt 

på sin drömresa. Det är också enkelt att hitta reseguider till landet man är sugen att åka till, 

dock finns det inte jättemånga reseguider, mest till de största turistorterna, vilket kan vara 

negativt för hemsidan. 

 

- Hur säker känns hemsidan för individen? 

Hemsidan känns säker då den inte är så stökig utan  man hittar saker lätt och det finns inga 

störande moment så som onödig reklam. Den känns också säker i och med att de flesta stora 

resebolag finns med på hemsidan, och vi antar att de inte skulle vilja visa sig på någon 

hemsida de inte godkänt. 

 

- Får användaren det som de kan begära av webbsidan? 

Användaren får allt de kan begära, förutom att man inte kan boka sin resa på webbsidan utan 

det får man göra via de stora resebolagen såsom Apollo, Fritidsresor och Solresor. Denna 

webbsida är bara ett första delmoment i att boka och fixa inför sin resa kan man säga. Man 

undersöker resemål och vad det kan tänkas kosta att ta sig dit. Det är en mycket bra hemsida 

för denna typen av undersökning och lockar mycket människor. 
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6 Diskussion och slutsats 

Hur ska man skapa en analysmetod för webbsidor? 

Att skapa en egen analysmetod för webbsidor och att faktiskt kunna förstå varför vissa 

webbsidor blir mer kända än andra. Det var detta målet vi ville uppnå detta halvår. Efter att ha 

studerat om olika uppbyggnadsmetoder för webbsidor, så kunde vi skapa en analysmetod som 

fungerar på alla webbsidor. I vårt fall valde vi att testa analysen på tre olika webbsidor som 

fungerar som reseguider. Analysen gav svar på många frågor och fungerade väldigt bra för 

oss.  

 

Frågorna vi valde i analysmetoden var de vi tyckte var viktigast i anseende om alla 

uppbyggnadsmetoder vi läst. Här kommer vi förklara just varför de frågor samt påstående vi 

valt är viktiga. 

 

- Framställning av målet 

 Som Use Case konstaterade så är målet av webbsidan viktigt, vilket vi tog till oss, för en 

webbsidan utan mål blir väldigt rörig. I princip har alla webbsidor någon form av mål eller en 

sammanslagning av flera mål, har den inget mål har webbsidan ingen mening. Därför är det 

väldigt viktigt att komma underfund med webbsidans mål först. 

 

- Hur kan målet nås? 

Detta förklaras både av Use Case och Usability (Användbarhet). Enligt Use Case ska alla 

system leda till målet och enligt användbarhet ska det vara enkelt och förståligt. Som sagt, 

målet är webbsidans viktigaste del och om inte målet kan nås är det en stor miss i system, 

funktion och design. 

 

- Hur fungerar samspelet mellan system och funktion? 

Denna fråga är endast utvecklad från Use Case då den frågar hur själva interaktionen på 

webbsidan fungerar och hur system och funktion utformas. Detta är nog den svåraste frågan 

av alla, för att det kan vara svårt att förstå system och funktion. Även om det finns många 

olika system blir det mycket att kontrollera och det blir jobbigare att hitta kopplingen mellan 

alla system. Det gäller även hela tiden att alla system strävar efter samma mål, det mål som 

webbsidan påstår sig ha.  
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- Hur bra har designen anpassats till webbsidans funktion? 

Detta kan också anses som en ganska komplicerad fråga, denna fråga är baserat på 

användbarhet. Vi använde oss även av de svar vi fick från enkäten vi gjorde, det var för att få 

riktiga svar om det böckerna och metoderna påstod faktiskt stämde.  

 Denna fråga svarar på hur bra system och funktion har blivit designad och hur 

enkel vägen till målet är att förstå. Därför kan frågan ovan och denna gå ihop, för allting hör 

ihop, det fungerar inte utan varandra. Detta är något vi verkligen förstått under vår 

undersökning, är ett system bra men designen sämre så fungerar det inte, lika så men design 

och system. Även webbsidans ikoner har en koppling till olika system som skapar nya 

funktioner.  

 Designen kan också vara färgval och hur deras bildval reflekterar hur de vill att 

webbsidan ska uppfattas av användare. Detta gör denna fråga till den bredaste för det finns 

mycket som kan svaras, allting är designat och har en eftertanke, sen är frågan om allting 

uppfattas på rätt sätt. Detta innehåller även typsnitt, vilket vi valt att inte fokusera så mycket 

på eftersom att vi fick mycket information med det lilla vi tog upp i denna del av analyserna. 

 

- Vilka människor kommer troligtvis tilltalas till webbsidan? 

Genom att man har konstaterat de föregående frågorna så borde man kunna spekulera om den 

tänkbara målgruppen. Denna fråga är baserad på Personas och användbarhet. Man kan 

spekulera på målgruppen genom att titta på struktur, layout, färgval, bildval och andra delar 

som kan bidra till spekulationen. Genom att sedan ta all information och tänka ut vilka slags 

människor som webbsidan vill attrahera så får man även svaret på webbsidan, men man måste 

även kunna förklara varför man kommit fram till just det svaret. 

 

- Varför vill dessa människor nå hemsidans mål? 

Denna fråga är även den baserad på Personas. Här kan man förklara varför den målgrupp man 

anser lämplig vill använda hemsidan. Även denna del är för att konstatera att det är inte bara 

deisgn och system som lockar denna målgrupp utan även målet.  

 

- Hur mycket information kan användaren finna på hemsidan om målet? 

Frågan är baserad på en blandning av alla de olika metoderna. Det är nästan en självklarhet att 

användaren måste kunna hitta målet och information om det. Detta kan nästan ses som hela 

vägen dit för att sedan konstatera hur mycket information som faktiskt finns när målet är nått. 
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Är denna information förstålig och i grafisk eller text form, finns det olika sätt som 

informationen konstateras, dessa frågor besvaras i denna del.  

 

- Hur säker känns hemsidan för individen? 

Detta är något som förekommer inom användbarhet samt Use Case. Webbsidan måste kännas 

säker för individen, detta görs genom design, färgval, system, funktion och information. Alla 

dessa delar inger en känsla av säkerhet och tillit för användaren. Finns det information om 

säkerheten och vad som skulle ske om något skulle gå fel. Hur mycket information ger 

webbsidan användaren angående sådana saker samt hur enkelt är det att hitta den 

informationen. 

 

- Får användaren det som de kan begära av webbsidan? 

Denna fråga är mest att spekulera genom att hitta delar man kanske saknar själv eller funnit på 

andra webbsidor man analyserat. Detta fungerar som den del "finns det något att förbättra?", 

denna del är menad för tips som man som användare kanske saknar eller skulle vilja se på 

webbsidan. Den är inte direkt baserad på någon av metoderna utan mer av vad man som 

användare uppfattar av webbisdan. Samt i vårt fall använde vi oss av enkäten för att kunna 

stödja våra påståenden. 

 

 Eftersom att vi läst så mycket om alla uppbyggnadsmetoder och var man ska 

tänka på när man skapar en hemsida så hade vi ganska bred och bra bild av vilka frågor som 

måste ställas för att få rätt svar. Men om man inte läst om alla metoder blir det svårt att kunna 

veta vilka frågor som ska svaras. Efter att vi hade svarat på alla dessa frågor i våra analyser 

fick vi en ganska bra bild av hur webbsidorna fungerade och varför de var uppbyggda på det 

sätt de var. Vår tanke efter att vi skapat analysmetoden är att den ska användas som en sista 

"check" att allting stämmer och hör samman. Vår metod tar upp alla delar nödvändigt för att 

få en bred analys och många svar på möjliga frågor. Den fungerar som ett hjul som snurrar 

och hela tiden kollar att allting går mot samma riktning och mål. 

  

Vår slutsats för vårt arbete är att om vi skulle tagit arbetet vidare skulle vi utvecklat vår metod 

ännu mer ingående och läst fler böcker och vetenskapliga artiklar om alla våra metoder så att 

vi blev så insatta som vi bara kunde. Därefter hade vi försökt sälja in vår metod, främst till 

företag som vill beredda sig på nätet och då behöver göra om deras webbsida. Med denna 

metod skulle de ha allt de behövde för att kunna göra hemsidan så bra som möjligt för deras 
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potentiella kunder.

 

 

 

  



Kandidatarbete ME1460  Josefin Holgersson Db09 

Blekinge Tekniska Högskola VT12  Victoria Magnusson Db09 
 

Sida 27 av 33 
 

Ordlista 

1: Interaktivitet - Användaren kan själv bestämma och har valmöjligheter genom att klicka 

med musen, skriva på tangentbordet eller röra vid skärmen. 

 

2: Användbarhet - Sidan ska vara användbar och användbarhet som också heter usability är 

till för att designern ska kunna göra sidan så bra som möjligt. 

 

3: Iterativ – Man går igenom olika faser, hela metoden är som ett hjul. 

 

4: Inkrementell  – Innehåller delmål i processen. 

 

5: Personas –  En fiktiv person som användas i processer. 

 

6: Beteendevariabler -  Hur beteendet ser ut i den tänka målgruppen. 

 

7: Dropbox – En app på datorn där man kan dela med sig av filer till sina vänner. 
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Enkät 

Procenten representerar de svar vi observerat. 

How often do you travel abroad per year? 

- 0-2 (56%)    

- 3-4 (29%) 

- 5+ (6%) 

 

Have you ever visited TripAdvisor, Where I've been or Holidaylettings? 

- Yes (41%) 

- No (59%) 

 

How often do you visit these websites? 

- Often   (6%) 

- Every now and then (12%) 

- Rarely  (29%) 

- Never  (53%) 

How often can you reach your goal and find a suitble destiantion when browsing 

travelingguide websites? 

- Always (18%) 

- Mostly (47%) 

- Rarely (12%) 

- Never (24%) 

What do you pay attention to on websites considering the design?  

- Layout (76%)  

- Colors (47%) 

- Fonts  (29%) 

- Commercial (12%) 

- Pictures (47%) 

- Structure (71%) 

- Logo  (12%) 

- Icons  (29%) 

How important is it for you if a website has the option of commenting or sharing 

your opinion with others?  

- Very important  (6%) 
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- Important  (35%) 

- Not so important  (35%) 

- I don’t care  (24%) 

 

 

Which of the following colors do you prefer on websites in general? (Pick three) 

- Green (35%) 

- Blue  (53%) 

- Purple  (6%)  

- Orange (41%) 

- Red  (24%) 

- Yellow (24%) 

- Grey  (53%) 

- Brown (6%) 

- Beige  (18%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


