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Abstract 

Usability is a way to study how good a website is which is what our research builds upon. On 

a mission from Liseberg our purpose is to find out if their website liseberg.se is good from a 

user’s perspective. Our way of carrying this out where grounded upon a qualitative study 

through observations and following interviews with a number of participants. By compositing 

tools of method we have started with the theories descriptions of usability tests and we have 

also used the theories to be able to reflect around and to understand the results from the tests. 

To be able to get the best use of the theories we have put together a frame with important 

concepts which describes usability in a structure and concrete way. These concepts works as a 

starting point of our data collection. In observations and the following interviews certain 

usability problems with liseberg.se appear. These results then are put to analysis based upon 

theories and our own understanding of the subject. To sum up a description of what should be 

reflected upon and changed on a website, with liseberg.se as an example, is presented. We 

want to show what makes the good website.  
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Sammanfattning 

Användbarhet är ett sätt att studera hur bra en webbplats är vilket är vad vår undersökning 

bygger på. På uppdrag av Liseberg har vi som syfte att ta reda på om deras webbplats 

liseberg.se är bra ur ett användbarhetsperspektiv. Vårt sätt att genomföra detta grundar sig på 

en kvalitativ studie genom observationer och efterföljande intervjuer med ett antal 

testdeltagare. I framtagning av metodverktyg så har vi utgått från teoriernas beskrivning av 

användbarhetstest och vi har även använt teorierna för att kunna reflektera kring och utläsa 

resultat från undersökningar. För att kunna få störst användning av teorierna har vi 

sammanställt en ram med viktiga begrepp som beskriver användbarhet på ett strukturerat och 

konkret sätt. Dessa begrepp fungerar som utgångspunkt för vår datainsamling. I observationer 

och efterföljande intervjuer framkommer vissa användbarhetsproblem med liseberg.se. Dessa 

resultat analyseras sedan utifrån teorier och vår egen förståelse i ämnet. Sammanfattningsvis 

beskrivs vad som bör reflekteras kring och förändras på en webbplats, med liseberg.se som 

exempel. Vi vill visa vad som utgör den goda webbplatsen.    
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1. Inledning 

I detta kapitel beskriver vi en bakgrund till undersökningen och varför vi har valt att studera 

användbarhet. Vi beskriver även webbplatsen liseberg.se och varför vår undersökning har 

detta som fokus. Därefter kommer en problemformulering och vårt syfte. Vi beskriver även de 

avgränsningar som har gjorts samt ger en disposition över uppsatsens olika delar.  

1.1 Bakgrund 

För att en webbplats ska fungera och uppfylla det syfte den har krävs det mer än att endast de 

tekniska bitarna för webbplatsen fungerar. Den centrala beståndsdelen handlar istället om att 

användarna ska kunna begripa webbplatsen. Internet innebär för användaren oräkneliga val, 

och användare undviker i många fall en webbplats som är dåligt uppbyggd. Om användarna 

inte kan utnyttja en webbplats kommer de inte heller att stanna kvar vid den. Idag är Internet 

även en nödvändig del för företagens positionering på den globala marknaden. Ett företag 

måste både vara synligt på Internet, samt på ett effektivt och funktionellt sätt bistå med 

information till besökarna med sin webbplats. Användbarhet är dock en företeelse som ofta 

negligeras av företagens webbproducenter. Detta trots att det är en sådan viktig del i 

användarnas uppfattning om webbplatsen och indirekt om företaget.   

Liseberg är en koncern som likt många andra koncerner och företag marknadsför sig på 

Internet. Liseberg.se är en plats där besökare ska kunna finna information om allt ifrån 

nöjesparkens öppettider och åkattraktioner till boendemöjligheter i Göteborg. Därför är det 

viktigt att webbplatsen är skapad på ett sätt som gör det möjligt för besökare att enkelt och 

effektivt kunna söka och finna information på denna plats.   

För att kunna ta reda på hur funktionell en webbplats är krävs kunskap i användbarhet, hur 

man metodologiskt går tillväga för att mäta användbarhet och framför allt kännedom om hur 

användare agerar på en webbplats. Men det kan vara svårt för ett företag att själv undersöka 

hur väl dess webbplats fungerar ur användbarhetsperspektiv, då företaget blir mer eller mindre 

blind inför sin egen skapelses brister. Av denna anledning kontaktade Liseberg avdelningen 

för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med en förfrågan om 

studenter kunde undersöka detta.  
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1.2 Liseberg.se 

Vår undersökning inleddes med att vi i ett möte med reklamchef Katarina Kolb och 

webbansvarige Robert Olsson på Liseberg tillsammans diskuterade vad de ansåg sig vilja ha 

fram i en studie av webbplatsen liseberg.se. Det som framkom var att vi skulle studera hur väl 

webbplatsen fungerade överlag, samt om användarna förstod vad olika ord, länktexter och 

rubriker betydde. I mötet framkom att vår undersökning kunde och skulle göras inom de 

ramar vi själva ansåg vara av nytta för att ta fram information om användbarhetsaspekter på 

liseberg.se. I samband med mötet fick vi en beskrivning av hur Liseberg arbetar med 

webbplatsen och vad syftet med webbplatsen är. Vi har här valt att redovisa denna 

beskrivning, för att på så sätt ge en bakgrund till undersökningens syfte och till 

undersökningen som helhet.     

Liseberg.se vill med sina tre miljoner besökare per år skapa och underhålla en sida med hög 

grad av användbarhet. Koncernens vision med webbplatsen är att ”göra det enklare att välja 

Liseberg”. Detta genom att utveckla användarvänliga tjänster och funktioner som sammanför 

koncernens hela utbud i en gemensam portal. Liseberg.se ska tillfredställa koncernens interna 

verksamheter och besökarens förväntningar före ett besök såväl som efter. Webbplatsen ska 

även förmedla glädje. Detta kan göras med tjänster så som bokningsbart utbud, bekväm 

besöksplanering, spel och annan underhållning. Webbplatsen ska på detta sätt utgöra en 

möjlighet för att utveckla relationer mellan koncernen och dess intressenter. Koncernen vill 

att människor efter att de besökt webbplatsen ska känna vad ”otroligt mycket Liseberg 

erbjuder”.   

Den målgrupp som Liseberg vill nå med webbplatsen är bred och utgörs av internetanvändare 

mellan 13–99 år. Webbplatsens syfte är att ge målgruppen rätt information och erbjuda 

tjänster för att målgruppen ska kunna planera ett besök på någon av de platser koncernen 

tillhandahåller. Liseberg riktar in sig på regionen Västsverige och på utvalda grupper i övriga 

Sverige och Norden, vilket även är den demografi som webbplatsen är inriktad mot.   

Den information som webbplatsen erbjuder ska anpassas efter besökarens situation och inte 

utifrån koncernens verksamhetsorganisation. Med sådan struktur ska informationen kunna 

sökas snabbt och enkelt, samtidigt som den ger besökaren en rättvisande bild av vad Liseberg 

har att erbjuda under hela året.  
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Vad gäller design och layout ska den grafiska profilen i möjligaste mån vara gemensam och 

enhetlig på webbplatsens alla sidor för att på så sätt erbjuda enkel navigering för besökaren. 

Animeringar och rörelse, till exempel färgglada kaniner, ska stärka koncernens paroll av att 

vara ”Nordens största nöje” och stärka känslan av personlighet på webbplatsen. (Kolb och 

Olsson, 4 november 2005) 

1.3 Problemformulering 

Webbmakare och användare tänker olika. Den som producerar en webbplats fokuserar ofta på 

estetiskt tilltalande design och originell layout samtidigt som de försöker få med stora 

mängder information. Webbmakarna har därmed inte alltid fokus på användarna och ser inte 

de hinder en användare kan råka ut för under sitt besök på webbplatsen.   

Trots att en webbplats, likt liseberg.se, kan anses vara både välbesökt och hålla hög kvalité 

krävs ändå en viss mån av underhållning. Detta för att kunna behålla webbplatsens position i 

förhållande till andra företag som profilerar sig på Internet, men också för att överlag kunna 

behålla användarens uppmärksamhet. Uppsatsen frågeställning handlar därmed om huruvida 

liseberg.se kan anses uppfylla kraven för en bra webbplats. Vad är det som överlag påverkar 

användbarheten för webbplatser? Hur ser en bra webbplats ut? Detta är frågor som vi har för 

avsikt att besvara. Vår huvudsakliga problemställning är som uppsatsrubriken ger uttryck åt 

Den goda webbplatsen – en undersökning av användbarhet med fokus på liseberg.se. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor söker och hittar information på 

liseberg.se. Vi vill också veta vad dessa människor har för åsikter om webbplatsens struktur, 

navigering, information, texter, länkar, design och layout samt färger och animeringar.  I 

undersökningen ingår även att studera vilka principer som styr användbarhet.  

Ett övergripande syfte med undersökningen är att hitta eventuella problem som finns på 

liseberg.se och komma med rekommendationer till företagets webbmakare. Utifrån 

undersökningen betonar vi vilka förändringar som behöver göras på liseberg.se för att skapa 

högre grad av användbarhet. Vi framhäver även de aspekter med webbplatsen som stödjer 

användbarheten. Vi vill också med vår undersökning visa på de faktorer som påverkar 
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användbarhet för webbplatser ur ett mer allomfattande perspektiv. Våra slutsatser kring vad 

som utgör och skapar en bra webbplats ska kunna användas för att studera andra webbplatser 

och således inte bara för liseberg.se.  

1.5 Avgränsningar 

Med vår undersökning fokuserar vi på de informationssökningsaspekter som finns på en 

webbplats. Internet används även i stor mån som ett underhållningsmedium, men denna 

internetfunktion kommer vi inte att granska. Vi kommer endast att studera aktiviteter som 

handlar om att söka och att hitta information.   

På grund av tid och utrymmesskäl kommer vi inte att studera hur liseberg.se är anpassad för 

att fungera med olika gränssnitt, hur kommunikationen mellan webbläsare och servrar 

generellt fungerar och hur liseberg.se har löst problemet med att kunna anpassas till olika 

bildskärmar. Däremot berör vi sådana uppgifter i de fall där det har påverkat användarnas 

informationssökning.   

Undersökningen innefattar inte några uppgifter om vilken väg användare tar för att gå in på 

liseberg.se, eftersom vi inte ansåg detta vara av vikt för undersökningens syfte. Därför berörs 

inte i uppsatsen de externa webbsidor som länkar till liseberg.se. Istället fokuserar vi på de 

användare som redan är inne på och besöker webbplatsen och hur de där agerar. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds med detta kapitel som beskriver bakgrund till arbetet, problemformulering, 

syfte och en kortare beskrivning av begreppet användbarhet. Inledningen följs av vårt 

teorikapitel, där vi behandlar de litterära källor som uppsatsen och det undersökande arbetet 

grundas på. Där redovisar vi också olika syn på användbarhet. Utifrån dessa teorier om 

användbarhet formulerar vi en sammanfattande ram över de faktorer som leder till 

användbarhet vilket vi kallar vår teoriram. I vårt metodkapitel beskriver vi vårt metodval, 

populationsurval, val av observations- och intervjuteknik och metod för resultatredovisning 

och analys. I resultatkapitlet redovisar vi det som användbarhetstestet genererar, vilket 

struktureras efter vår tidigare nämnda teoriram. Efterkommande kapitel utgörs av vår analys, 

vilken också grundar sig på teoriramen. Avslutningsvis resulterar undersökningen i en slutsats 
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om vad som är god användbarhet och rekommendationer till hur liseberg.se kan göras mer 

användbar.   
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2. Centrala begrepp 

I detta kapitel beskriver vi de termer som i sin betydelse kan var svåra att förstå. Dessutom 

finns ytterligare begreppsförklaringar beskrivna i bilaga 2 och 3, vilka består av de begrepp 

som vi har valt att använda för att namnge olika funktioner på liseberg.se.   

Antikva är en textfont där linjerna till bokstäverna inte är uppbrutna och är den vanligaste textfonten på webben.  

Användare är den som besöker en webbplats eller webbsida och utnyttjar den för att uppfylla vissa uppgifter så 

som att söka information eller i underhållningssyfte. I resultatkapitlet använder vi begreppet deltagare, då 

användarna där utgörs av de personer som deltog i användbarhetstestet.   

Använd länk är sådan som användaren redan tidigare har besökt, vars textfärg ofta är röd eller lila.   

Brödsmule-spårning är ett nagiveringsverktyg där hela sökvägen från startsidan till den aktuella sidan visas 

överst på webbsidan som användaren för tillfället besöker. Detta ger användaren en överblick över var i 

webbplatsens struktur den aktuella sidan finns och användaren kan med denna gå direkt till en annan nivå endast 

genom att klicka en gång.   

Etikettering är att namnge länkar.   

Extern webbsida (se även utgående länkar nedan) är en sida som inte tillhör den webbplats användaren för 

tillfället besöker och som användaren kommer till genom att klicka på en länk på den ursprungliga webbplatsen.    

Footer är den text som förekommer längst ned på varje webbsida och som ofta innehåller information om 

kontaktuppgifter, interna länkar och copyright.  

Hemknapp är den länk som leder tillbaka till startsidan som bör finnas på alla webbsidor inom webbplatsen och 

utgörs ofta av logotypen (se loggan nedan).   

Hypertext används synonymt med hyperlänk och länk och är en koppling från en viss plats på en webbsida till 

en annan plats på samma sida eller på en annan webbsida. Länkar kan bestå av endast text, som då ofta är 

understrukna, eller kan representeras som en ikon.   

Inkommande länk utgör en ingång till en webbplats som finns på en annan webbplats eller webbsida.  

Intern webbsida är en sida som tillhör den webbplats som användaren besöker.  

Layout är den schematiska och övergripande designen för en webbsida och som består av element så som 

sidstorlek, textfont, textstorlek, typeface, och uppläggningsordning för etikettering och rubriker. 
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Loggan är det varumärke eller urskiljande namn som identifierar ett företags som består av text och/eller bild 

och som ofta är klickbar på alla sidor och länkar direkt till startsidan.   

Masthead är namnet för huvudsidans område vilken innehåller en logga till vänster och som har en sökfunktion 

till vänster eller höger direkt under loggan.   

Navigationsbar är en grupp av knappar eller grafiska bilder som placeras utefter en rad eller kolumn och 

används som ett centrum som länkar till huvudsakliga sektioner på webbplatsen.    

Rubrik är en beskrivande och ofta kort text som tydliggör vad sidan eller avsnittet handlar om och som även kan 

vara en länk.   

Sanseriff är en grafisk term för bokstavsform eller trycktyp som saknar seriffer. 

  

Scanna är ett sätt att skapa sig förståelse kring en text på webben genom att söka efter nycklord och efter det 

som tycks mest intressant. Det vanligaste sättet att ta till sig en webbtext är genom att scanna den, inte genom att 

läsa den.  

Scrolla är att bläddra sig upp eller ned på en webbsida för att kunna ta del av dess innehåll, genom att använda 

pilmarkeringarna längst till höger på skärmen eller med musens scrollfunktion.   

Seriff är det tvärstreck som begränsar staplarna på bokstavsformer och typsnitt.   

Skärmsida är det som är synligt på en webbsida utan att användaren behöver scrolla.   

Startsidan är webbplatsens inledningssida och fungerar som en katalog över webbplatsens huvudområden, en 

sammanfattning av de viktigaste nyheterna och i vissa fall en sökfunktion. Startsidan skiljer sig ofta i design och 

layout än platsens övriga sidor och består inte av någon startknapp. Sidan går ofta att nå med ett klick från vilken 

annan sida som helst inom webbplatsen.   

Svarstid är den tid det tar för en webbsida att laddas.   

Sökfunktion används för att söka efter något över hela webbplatsen och genom att skriva in ett ord i 

sökfunktionens sökruta får användaren ett antal resultat som matchar sökningen.   

Textfont är en uppsättning tecken som ingår i ett visst typsnitt och används även synonymt med typsnitt eller 

med engelskans typeface och kan till exempel vara Georgia eller Verdana.   
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Utgående länk länkar till andra webbplatser, som gärna kan markeras till exempel genom att muspekaren ändrar 

färg över sådan länk, eller där ett popup-fönster med information om destinationssidan uppkommer då 

muspekaren förs över länken.   

Webbrowser är namnet för det Internetprogram som ger tillträde till webbsidor kodade i HTML. HTML och 

http är basen för World Wide Web och utgör standard för att söka och presentera elektroniska dokument via 

Internet.   

Webbplats representerar alla sidor och länkar som tillhör en viss ägare.  

Webbplatskarta är ett navigeringsverktyg som ger en översiktlig bild över webbplatsens olika sidor och dess 

struktur.  

Webbsida är sådan sida som utgörs av den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva 

gå vidare via en länk och motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden      
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3. Teori 

I detta kapitel tar vi upp hur användbarhet är en viktig del inom det vetenskapliga ämnet 

människa-data-interaktion och vi redogör för ett urval av teorier kring användbarhet utifrån 

detta perspektiv. Efter detta följer vår egen teoriram, som utgör en sammanfattning över det 

teorierna kring användbarhet fokuserar på och som är en ram för hur 

användbarhetsbegreppet kan användas för att studera och analysera en webbplats. Sedan 

behandlas dessa övergripande termer mer specifikt. Dessa struktureras in i avsnitt utifrån de 

punkter som utgör teoriramen.  

3.1 Forskning om användbarhet 

Användbarhet är ett begrepp som förklaras och används inom det vetenskapliga 

forskningsområdet human-computer interaction, även förkortat HCI. Den svenska 

översättningen är människa-data interaktion, som förkortas MDI. Detta forskningsämne 

handlar om hur människa och datorer interagerar och inom detta ämne är begreppet 

användbarhet väsentligt. De flesta metoder och tekniker som används inom MDI har sitt 

ursprung i en modell där man undersöker hur användare, webbmakare och tekniska system 

interagerar. Dessa metoder beskriver vikten av respons och dialog mellan användare och 

webbmakare. Inom MDI betonas att webbdesign ska handla om att skapa webbplatser utifrån 

vad användarna vill ha och således inte att skapa webbplatser byggda på system som 

användarna måste lära sig att förstå. Ett grundläggande mål med MDI är att förbättra 

interaktionen mellan användare och datorer, genom att göra datorerna och det de används till, 

så som webbmakande, mer användarvänligt byggd och enkel samt att göra det så bekvämt 

som möjligt för användarna att använda teknologin. (Preece, Rogers & Sharp 2002)    

3.2 Teoriram  

Utifrån ovanstående beskrivning av det vetenskapliga området för användbarhet har vår 

undersökning baserats på vissa av de perspektiv för användbarhet som studeras inom MDI.  

Detta urval gjordes genom att vi utgick ifrån nyckelbegreppet användbarhet samt teorier om 

hur användbarhet kan testas. Utifrån denna inriktning och utifrån det syfte undersökningen har 

valde vi ut ett antal källor och teorier. Med utgångspunkt i teorierna har vi lyft ur viktiga 

begrepp som de utvalda teorierna fokuserar på. Dessa är:  

 

struktur 



 

15

  
navigering  

 
information 

 
text  

 
länkar 

 
design och layout  

 

färger och animeringar  

Denna punktlista fungerar som en ram och består av begrepp som tillsammans kan sägas leda 

till att skapa god användbarhet. Mallen är således en av oss sammanfattad lista över det som 

vi anser väsentligt utifrån våra teorier. Teoriramen möjliggör även i sin tur en strukturerad 

redovisning av teorierna, samt att kommande resultat för undersökningen kan redovisas, 

tolkas och analyseras på ett konsekvent sätt.  

3.3 Användbarhetsprinciper 

De aspekter och termer som är av vikt för att förstå och studera användbarhet redovisas här i 

underrubriker och är strukturerade i avsnitt utifrån punkterna i teoriramen.  

3.3.1 Struktur  

Strukturen är grundläggande för en användarvänlig sida. Användarna ser nätet som en mycket 

stor yta med information. Genom att surfa från en sida till en annan lär de sig att texter och 

information är uppbyggd kring en viss struktur och denna gör att de sedan lättare hittar på 

nätet. Anledningen till att användaren inte tröttnar på den allmänt vedertagna strukturen är 

just för att en enhetlig struktur underlättar sökning och hämtning av information. (McGovern, 

Norton & Dowd, 2002) Även Reiss (2000) talar om att ju mer etablerade webbkonventioner 

används desto mer underlättar detta för användaren. På startsidan ska det finnas tydliga 

vägvisare till det som användare tycker är viktigast. Startsidan ska utformas så att den blir så 

användbar som möjligt för den viktigaste målgruppen. Det bör även finnas så få irrelevanta 

upplysningar som möjligt på var och en av de sidor som användare normalt ser vid utförandet 

av en viss uppgift. Om det finns många upplysningar på startsidan kan sidan delas upp eller så 

kan sällan efterfrågade upplysningar flyttas till separata sidor som användaren kan nå via en 

utmarkerad knapp. Upplysningar som hör ihop bör stå naturligt placerade i förhållande till 

varandra och upplysningar som användare ska kunna se i flera sammanhang bör dubbleras. 

Knappar som visar hur användaren ska komma vidare för att lösa någon av de viktigaste 
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användaruppgifterna ska placeras på varje sida. Molich (2002) God struktur definieras även 

utifrån aspekten att en användare efter att ha klickat två eller tre gånger bör ha hittat den 

information denne söker. Längre bort från huvudmenyn än så bör information inte ligga. 

(Molich 2002 och Reiss 2000)  

3.3.2 Navigering  

Innehållet bör vara välorganiserat och underlätta informationssökning och navigering. 

Användaren vill inte spendera lång tid på att försöka hitta rätt information på en sida. Det är 

därför viktigt att tänka på navigationsdesignen, vilket har till uppgift att delge information 

efter logiska mönster och tillåta användaren att navigera utifrån geografisk områdesindelning 

eller genom subjektiv intresseindelning. Navigering är av vikt för att användaren 

genomgående ska ha en möjlighet att veta var den är och var denne är på väg. (McGovern, 

Norton & Dowd, 2002) Det bör vara möjligt för användaren att förstå vart denne är i relation 

till resten av webbplatsen och i vilken del som för tillfället besöks. Länkarna bör även vara 

namngivna på ett sådant sätt att man kan urskilja den länk som går vidare till det som 

eftersöks. Den ständiga utmaningen när det gäller att skapa navigationssystem är att kunna 

balansera mellan att göra webbplatsen enkel att navigera runt på och samtidigt inte 

överväldiga användaren med för många navigeringsalternativ. När dessa 

navigeringsfunktioner kan integrera på ett effektivt sätt kan de också bäst komplettera 

varandra. (Rosenfeld & Morville, 2002) Även Pearrow (2000) understryker vikten av att 

undvika krångliga och annorlunda navigeringssystem som förvirrar användaren. På 

webbplatsens vänstersida ska det finnas sådan information som berör hur användaren ska 

navigera för att hitta olika saker på webbplatsen. Sådan information finns ofta även högst upp 

på sidan. Det bör även delges kompletterande navigation. De tre grundläggande principerna 

för navigering är länkar på varje sida, en webbplatskarta och en sökmotor (Pearrow 2000). 

Alla sidor på webbplatsen ska dessutom ha en väg tillbaka till startsidan. När det gäller 

söksystem är det bra om det finns en sökmotor på varje sida med vilken användaren kan 

orientera sig på webbplatsen i stort (Pearrow 2000). Sökfunktionen bör placeras längs med 

andra navigationssystem som finns på varje sida. Denna bör bistå med en knapp med texten 

”Sök” för att användaren ska förstå var sökordet ska skrivas in och hur man ska göra för att 

erhålla resultat. Användarna förstår ofta inte sökresultaten och kan inte tolka dessa. 

Navigeringen har ofta byggts upp utifrån tankarna om att användaren har detaljerad 

förkunskap om domänen. Men i verkligheten saknar de flesta användare kunskap om detta, 

vilket får negativa konsekvenser vad gäller möjligheten att lösa uppgifter (Morville & 
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Rosenfeld, 2002). Det är också viktigt att användare omedelbart kan se viktig 

kontaktinformation på startsidan (Reiss 2000). Dessutom bör kontaktinformationen till 

företaget delges på alla sidor (Pearrow 2000).   

3.3.3 Information  

Betydelsefull information bör placeras i det område som utgör dataskärmen. Detta för att 

användaren inte ska behöva scrolla för att hitta den viktigaste informationen. (Pearrow 2000) 

Användare överlag ogillar att scrolla och måste denne göra detta riskerar information att 

missas. För att råda bot på detta försöker webbmakare ofta göra sidorna korta genom att fylla 

ut skärmens breddformat med långa rader och detta med sämre läsbarhet som följd. En 

lösning kan istället vara att webbmakaren redigerar och förkortar texten. En annan lösning 

kan vara att skapa två eller fler spalter som placerar texten högt på skärmen, eller att dela upp 

en längre text på flera sidor. En tredje lösning kan vara att fylla ut de långa 

scrollningskrävande spalterna med attraktiva och spännande bilder, som gör att scrollningen 

upplevs mer positivt. (Bergström, 2001)   

3.3.4 Text 

Vid forskares observationer av användares surfande på Internet finns tydliga aspekter på att 

användarna agerar annorlunda när de läser text på skärm än när de läser vanlig text. När 

användare kommer till en ny webbplats läser de inte texten, utan de scannar den (Molich 

2002, Bergström 2001, McGovern, Norton & Dowd 2002). Eftersom användarna scannläser 

är det viktigt att presentationen och layouten är anpassad efter sådan aktivitet. Användarnas 

tillvägagångssätt vid läsning av webbtexter startar ofta med att de tittar på rubriker och 

underrubriker först, sedan testar de olika länkar samt scrollar och klickar sig runt på 

webbsidorna. Detta kan göra att användare scannar förbi en text om den inte har en tydlig och 

bra rubrik eller inledning som innehåller de nyckelord till det ämnet som användaren söker 

efter (Bergström 2001). Användare gör till största del detta för att hitta information och denna 

ska vara enkel att hitta. Informationen ska inte vara dold i textens senare delar, eftersom detta 

gör att användaren tröttnar och lämnar webbplatsen. Utmaningen för webbmakare är därför att 

förekomma användarens otålighet genom att vara så kortfattad som möjligt (McGovern, 

Norton & Dowd 2002). Huvudskillnaden mellan att skriva texter för nätet och att skriva texter 

för annat format är att internettexter måste vara kortare då texter läses cirka 25 % 

långsammare på skärm jämfört med papper (Bergström 2001). Som en följd av att användaren 

kan komma in på den aktuella webbplatsen från i princip vilket håll som helst, bör rubrikerna 
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vara informationsrika men korta (Bergström 2001 och McGovern, Norton & Dowd 2002). På 

detta sätt blir innehållet tydligt för den nyanlände användaren. När det gäller teckensnitt 

hävdar Bergström (2001) att det är Georgia som webbkunniga anser vara det bästa antikva-

snittet för skärmen, eftersom det fungerar bra i små grader, bra som kursiv stil och är kraftfullt 

i rubriksammanhang. Ett annat bra teckensnitt är sanseriffen Verdana eftersom det till 

exempel passar bra i löptext. Pearrow (2000) och McGovern, Norton & Dowd (2002) anser 

att man bör använda sig av enkla sansseriffer. Flera undersökningar visar att negativ text, det 

vill säga vit text mot mörk botten, är betydligt svårare att läsa än positiv text som består av 

mörk text mot vit bakgrund (Bergström 2001). Text i bild innebär också sämre läsbarhet. 

Tomma mellanrum mellan textstycken är bra för användbarheten eftersom detta bryter upp 

innehållet i logiska grupperingar och gör det lättare för användaren läsa texten på skärmen 

och att ta till sig innehållet. En annan viktig aspekt är att webbplatsen fungerar ur ett 

internationellt perspektiv och finns på minst två språk (Pearrow 2000).  

3.3.5 Länkar 

Länkar har av tradition även idag avvikande färg i jämförelse med övrig brödtext. Dessutom 

bör länkar byta färg när besökaren klickat på dem, detta för att användaren dels ska se att 

något sker och dels vid nästa besök veta vilka länkar som redan använts. Bergström (2001) 

och Molich (2002) anser att man bör tänka på att anpassa färgstyrkan på länkar eftersom 

starka färginslag i en löpande text stör läsrytmen och försvårar läsningen. Understrykningar 

främjar inte heller läsbarheten eftersom strecken blir till extra seriffer och påverkar och 

försvårar användarens sätt att identifiera enskilda bokstäver. Länkhänvisningar ska utmärka 

platsen de leder till och inte själva handlingen för att ta sig dit, till exempel är ”Besök vår 

butik” att föredra framför ”Besök vår butik”. Molich (2002) tillägger även att nyckelord bör 

framhävas med fetstil, eller att själva nyckelordet görs till en länk istället för det intetsägande 

”läs mer här”. Långa texter bör inledas med en innehållsförteckning med länkar till 

mellanrubrikerna i den kommande texten. Lyckade länkstrukturer hjälper användarna att 

navigera mer effektivt på webbplatsen. Hur lyckad en länk är beror på om den är beskrivande 

och om det går att förutse vad länken leder till samt om länken är enkel att urskilja från andra 

närstående länkar. (Bergström, 2001, Rosenfeld & Morville, 2002) Några forskare nämner 

även att antalet länkar kan påverka användbarheten och bland annat kan fler länkar försvåra 

användarens förmåga att söka och hitta information. Rosenfeld & Morville (2002) och 

Pearrow (2000) anser att det finns negativ koppling mellan länkar som är inbäddade i en text 

och möjligheten att hitta den information som söks. Långa länkar som tar upp mer än en rad 
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är inte heller bra eftersom detta försvårar läsningen. Det är väsentligt att användaren inte 

”slängs ut” ifrån webbsidan. Då en webbsida länkar till en extern webbsida bör användarna 

därför informeras om detta. Förväntar sig webbproducenterna att användaren ska återvända 

till webbsidan efter att besökt en extern webbplats bör denne bistå med en tillbaka-länk. Stora 

filer som tar tid för användaren att ladda ner bör markeras med sådan information (Pearrow 

2000)  

3.3.6 Design och layout 

Huvudregeln för all design på nätet är enkelhet. Kvalitativ webbdesign handlar om att 

förenkla informationssökning och läsning för användaren. För att designa en bra webbplats 

behövs kunskap om det som är karaktäristiskt för dem. När användarna söker innehåll vet de 

vad de letar efter mer generellt, men de vet dock inte exakt vad de söker. Vidare scannläser 

användarna texten, vilket till största del beror på att de är praktiska, otåliga och har bråttom. 

Användarna är dessutom skeptiska och misstänksamma då de vet att det finns stora mängder 

oanvändbar information på nätet. Slutligen är de också konservativa och när de hittar en sida 

som de gillar stannar de och återkommer till denna Det finns ett antal konventioner för 

webbdesign som bör följas finnas för att skapa tydliga webbsidor. Dessa är: 

- Global navigation, vilket innebär ett mindre urval av väsentliga länkar presenteras på varje 

sida och inleds med en länk till startsidan. 

- Masthead är huvudsidans område vilken innehåller en logotype till vänster och en ruta för 

sökning till vänster eller höger direkt under logotypen.  

- Layout med tre kolumner är det optimala sättet att kunna lägga ut maximal kvantitet av 

innehåll och skapa maximal läsbarhet. Den vänstra kolumnen innehåller navigering, den 

mittersta innehåller aktuell och nyligen utlagd information och den högra övrig information. 

- Footer finns på alla sidor och innehåller en footer som innehåller navigation, 

kontaktuppgifter, copyright och interna länkar som kräver lösenord. (McGovern, Norton & 

Dowd, 2002)  

Det bör även tas i beaktning att innehåll som publiceras på Internet har likheter med övrig 

publicering då den ska vara väl skriven, väl organiserad och väl målinriktad. Det är viktigt att 

designa innehållet för användaren eftersom en webbplats som inte har ett innehåll som 

attraherar användare inte heller har någon egentlig anledning att publiceras. Det är därför att 

rekommendera att en webbmakare följer webbens konventioner. Istället för att vara originell i 

layouten bör webbplatsen vara det i innehållet. Webbdesignen ska hållas enkel för att 
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majoriteten av användaren ska förstå hur den ska användas. Något som även är viktigt att 

tänka på för att kommunikationen ska bli så bra och tydlig som möjligt är hur rubriker 

namnges. Etiketterna måste tala samma språk som användaren talar. (McGovern, Norton & 

Dowd, 2002) Detta anser även Molich (2002) som menar man inte bör använda fack- eller 

dataspråk och tillägger även att användarnas informationssökning missgynnas när kategorier 

består av ordlekar och oklara metaforer. Texter och kategoriseringarna bör vara sådana som 

användarna känner igen och använder sig av (Pearrow 2000). Om en webbmakare anser det 

nödvändigt att ta med otydliga etiketter bör dessa omgärdas av ytterligare förklaring. En 

webbmakare bör tänka på om det är något etikett som står ut bland de övriga, om krångliga 

rubriker förklaras och om användare måste klicka på rubriken för att förstå vad den handlar 

om. (Molich 2002)  

3.3.7 Färger och animeringar 

Det finns tre typer av grafik sett från användarens synvinkel. Den första är nyttig information 

så som bilder av relevanta produkter eller kartor. Denna typ av grafik är användare 

intresserade av och de är villiga att vänta längre för att få relevanta bilder överförda till sin 

dator. Den metod som fungerar bäst är att börja med att visa en liten bild eller en text som 

kort förklarar bilden. Användning av bilder görs mer effektiv om dessa fungerar i litet format. 

Den andra typen är grafik som hjälper till att strukturera informationen på en sida, så som en 

tydlig uppdelning i en navigeringsdel och en informationsdel. Den tredje är grafik i form av 

utsmyckning, till exempel figurer, teckningar, bilder, loggor och annonser. Dessa har enbart 

estetiska syften eller syften som inte intresserar användaren. Användarna tolererar 

utsmyckning om den är snabb att överföra och att förseningen nästan är omärklig. Text bör 

prioriteras före grafik, men samtidigt kan bilder bryta upp en lång text och göra den 

intressantare att titta på. Dock får inte bildvalet verka slumpartat, utan bilderna ska vara 

relevanta och förnuftiga, snabba att överföra, vara enhetliga i stil och storlek och begripliga 

(Molich 2002). Animeringar bör användas högst försiktigt eftersom de distraherar användaren 

läsbarhetsförmåga. Dessutom tolkar användaren ofta animeringar som reklam och sorterar 

automatiskt bort denna information (Molich 2002, Pearrow 2000). Även om starka och 

mönstrade färger är bra för att uppmärksamma något, bör det användas sparsamt då de i 

överdrift endast irriterar användaren. (Pearrow 2000, McGovern, Norton & Dowd 2002, 

Molich 2002). Vissa användare kan också associera den ljusa bakgrunden med dag och den 

mörka med natt och detta kan påverka tolkningen av budskapet (Bergström 2001).  
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3.4 Teorier om användbarhetstest 

Användbarhetstest är ett sätt att testa hur väl användare kan nyttja en webbplats och utföra 

uppgifter som webbplatsen är menad att användas till. Ett sådant test fokuserar på ett antal 

specifika objekt där man utgår ifrån de mer allmänna och universella teorier som finns inom 

MDI. (Preece, Rogers & Sharp 2002) Med ett användbarhetstest kan man undersöka om 

användarna har problem med att förstå instruktioner, vilka dessa problem är, hur användarna 

tolkar olika aspekter med webbplatsen och vad användarna har för uppfattning om 

webbplatsen. Webbmakarna kan utifrån de resultat som testet genererade förändra och 

förbättra webbplatsen och göra den mer användarvänlig. Under användbarhetstestet är syftet 

att observera användare när dessa testar webbplatsen i en miljö som är så realistisk som 

möjligt för att hitta fel och områden inom webbplatsen som kan förbättras. Dock är det av vikt 

att påpeka att ett användbarhetstest inte innebär att på ett relativt simpelt sätt samla in åsikter 

om en webbplats, utan det krävs ett experiment av något slag där en användares förmåga att 

använda webbplatsen ifråga står i centrum. Att skapa ett användbarhetstest ställer därför krav 

på att skapa ett realistiskt scenario där användaren går igenom en lista av uppgifter och på så 

sätt testar webbplatsen, medan observatörer studerar och för anteckningar över användarens 

sätt att genomföra angivelserna. Målet är att uppmärksamma de saker med webbplatsen som 

ställer till problem för användaren samt att se vad användarna gillar med webbplatsen. Det 

som mäts under ett användbarhetstest är om användaren har svårigheter att genomföra en 

uppgift, om denne gör misstag i sitt försök att lösa uppgifter och användarens åsikter och 

personliga inställning till det som denna ställs inför under testet. (Pearrow 2000)  
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4. Metod 

Kapitlet inleds med att vi beskriver vikten av förförståelse kring användbarhet. Sedan beskrivs 

den kvalitativa metod vi har valt. Här förklarar vi först vår metod för teoriurval och därefter 

tar vi upp hur vi har gått tillväga under observation och intervju. I avsnittet om urval och 

population redovisar vi den målgrupp vi har valt att studera och vi behandlar vårt frågeurval. 

Vi har även ett avsnitt där vi motiverar reliabilitet och validitet för undersökningen. Vidare 

beskriver vi metod för resultatredovisning och för analys. Avslutningsvis följer ett avsnitt om 

etiska aspekter.  

4.1 Förförståelse 

Användbarhet är något som vi genom studier inom medie- och kommunikationsvetenskap har 

en förståelse för, då vissa av de kurser vi har läst behandlar aspekter som har med Internet att 

göra. Vår förförståelse av begreppet har också i viss mån påverkat vår tolkning av resultat och 

analys då metoden har som utgångspunkt att finna problem med liseberg.se. På grund av 

uppdraget från Liseberg och med tanke på uppdragets utformning har vi låtit vår förförståelse 

finnas som en grund för undersökningens olika faser, eftersom det var viktigt att vi som 

forskare kunde utgöra en del i undersökningsprocessen.  

4.2 Kvalitativ metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Att göra en undersökning med en kvalitativ metod 

innebär att man kan systematisera kunskap om tillvägagångssätt för att kunna se ett mönster 

hos något (Starrin-Svensson 1994). Undersökningens centrala metod är att med teorier kring 

begreppet användbarhet kunna genomföra kvalitativt baserad observation och intervju. 

Eftersom vår metod består av både observation och intervju har vi ett multimetodologiskt 

tillvägagångssätt. Genom att på detta sätt kombinera två metodverktyg kan 

undersökningsresultaten frambringa svar som är mer djupgående och förklarande kring 

begreppet användbarhet (Pearrow 2000).   

4.2.1 Metod för teoriurval  

Våra begreppsförklaringar är ett verktyg för att i redovisningen av vår undersökning skapa ett 

innehåll där termer och uttryck används på ett konsekvent och metodiskt sätt. Dessa 

begreppsförklaringar är också ett verktyg för att i redovisningen av vår undersökning skapa ett 

innehåll där termer och uttryck används på ett konsekvent och metodiskt sätt. Vår metod 
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innefattar sedan en användning av olika teorier om användbarhet. Utifrån dessa och med 

hänsyn till vår förkunskap inom ämnet har vi valt ut de teorier vi ansåg vara av störst vikt för 

att besvara vår problemformulering. Med de olika utvalda teorierna har en teoriram utarbetats 

som utgörs av ett antal punkter som kan sammanfatta användbarhet. Teoriramen möjliggör en 

strukturerad redovisning av teorierna, samt att kommande resultat för undersökningen kan 

redovisas, tolkas och analyseras på ett konsekvent sätt. Vår undersökning bygger på detta sätt 

på en vetenskaplig grund bestående av vedertagna teorier kring användbarhet. Detta menar vi 

skapar en undersökning med högre reliabilitet och validitet än en undersökning av 

användbarhet som inte har en sådan vetenskaplig grund.    

4.2.2 Observation 

Observation innebär att studera, lyssna och registrera ett specifikt objekt i en särskild miljö 

(Silverman 2001). Mer specificerat är vår metod en deltagande observation, eftersom vi som 

observatörer även spelar en aktiv roll i den situation vi studerar. Vi har valt deltagande 

observation därför att den lämpar sig som ett bra verktyg för att ta reda på vad användarna 

anser om webbplatsen (Molich 2002, Pearrow 2000 och Rosenfeld & Morville 2000) Med 

observation avses här att observera de utvalda deltagarna då dessa genomför ett 

användbarhetstest vid en dator. Med utgångspunkt i vår teoriram utarbetas en struktur för 

observationen. Observationen, vilket är en av delarna i vårt användbarhetstest, innebär att 

deltagare ska hantera och lösa ett antal uppgifter som behandlar informationssökning på 

liseberg.se. De frågor som testdeltagarna får till uppgift att lösa finns bifogade i Bilaga 1. 

Frågorna till testet utformas dels utifrån dessa upptäckter, dels utifrån vår teoriredovisning 

och dels med vår teoriram. Detta resulterade i fjorton frågor som används för att finna 

problem som uppkommer vid informationssökning på liseberg.se.  

Deltagarna testas individuellt inom en tidsram på cirka en timme. Vid varje tillfälle finns en 

observatör med, det vill säga en av uppsatsförfattarna, som antecknar och studerar hur 

deltagaren går tillväga för att lösa de olika uppgifterna. Vår förkunskap och den kunskap vi 

införlivat genom våra teoristudier är också av vikt för att vi under observationen ska kunna se 

och lyfta upp problem och andra aspekter som användaren ställs inför under sitt besök på 

liseberg.se. Platsen och tillfället då testet genomförs är lik den miljö användaren i vanliga fall 

befinner sig i då den besöker webbplatsen och alla deltagare gör testet i liknande miljöer, för 

att ge högre grad av validitet och trovärdighet för undersökningen. Vad som dock kan tänkas 

påverka reliabiliteten är en att en viss benägenhet för tävlingstendens fanns hos deltagarna. 
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Med detta menar vi att observationssituationen i sin form kan göra att deltagaren påverkas att 

vilja prestera bättre än vad denne hade gjort under ett vanligt besök på webbplatsen. Vi har 

försökt att motverka sådana tendenser genom att genomgående i observationerna tala om för 

deltagaren att det är webbplatsen som undersöks och inte deltagarens förmåga att lösa 

uppgifter.   

Platsen och tillfället då observation genomförs ska vara lik den miljö användaren i vanliga fall 

befinner sig i då den besöker webbplatsen (Pearrow 2000). Alla deltagare i 

användbarhetstestet ska göra testet i liknande miljöer för att skapa homogenitet. Det behövs 

vissa praktiska verktyg för att undersöka användbarheten hos en webbplats (Pearrow 2000). 

Dessa verktyg är internetuppkopplad dator, webbrowser och operativsystem som användaren i 

normala fall använder och ett förhållandevis tyst rum med bekväma stolar. Under den tid som 

användbarhetsundersökningen pågår är det centralt att sträva efter att vara så vetenskaplig 

som möjlig. Samtidigt måste observatören låta det fält på vilket denne arbetar utgöra basen för 

hur vetenskapligt anpassad undersökningen kan göras (Pearrow 2000). Den viktigaste 

aspekten med att testa användbarhet är att utgå ifrån tanken att det alltid är bättre att göra en 

undersökning med begränsat resultat, än att inte göra någon undersökning alls. Detta för att 

även ett begränsat användbarhetstest delger information om användarna, vilket är till fördel 

för att få kunskap om hur bra eller dåligt en webbplats fungerar i verkligheten (Pearrow 

2000).   

4.2.3 Intervju  

Observatören har även en roll som intervjuare. För att förtydliga för den som läser uppsatsen 

har vi valt att endast använda oss av ordet observatör, vilket innefattar både observations- och 

intervjuledare.   

I samband med observationen gjordes en öppen intervju med deltagaren. Intervjun kan ses 

som ett avslutande moment till observationen och som den andra delen i användbarhetstestet. 

Intervjun består av ett antal öppna punkter som deltagare och observatör diskuterar. 

Observatören styr inte intervjun mer än att denne ser till att samtliga punkter berörs. Intervjun 

används delvis som en metod för att samla in data, men huvudsyftet är att möjliggöra en 

utvidgning av de resultat som uppkom i observationen. Att ha en öppen intervju som endast i 

liten utsträckning styrs av observatören möjliggör ett mer naturligt samtal (Molich 2002). 

Dock innebär en sådan intervjumetod också många tolkningsmöjligheter vid efterföljande 
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analys. Detta ställer krav på att observatören har god förmåga att kritiskt granska sig själv och 

sina egna förutfattade meningar, samt att denne är medveten om hur subjektiva föreställningar 

kan komma att påverka resultatet (Silverman 2001).   

Under intervjun, vilket även gäller under observation, används inga inspelningsverktyg. Som 

observatörer använder vi endast penna och papper för att notera sådant som uppkommer under 

test och intervju. Detta är en metod som Molich (2002) rekommenderar då det tvingar 

observatören att lyssna uppmärksamt och är dessutom ett tidsmässigt effektivare verktyg än 

bandinspelning och efterföljande transkriberingsprocess. För att resultaten från intervjun ska 

utgöra användbara och trovärdiga resultat är det av vikt att de synpunkter som deltagaren 

påpekar noteras på ett sätt som är så objektivt som möjligt. Vi valde därför att basera de 

öppna intervjufrågorna på de punkter vår teoriram består av. Vidare uppmuntras deltagarna att 

tala fritt och ledigt. På så vis anser vi att observationer och intervjuer i största möjliga 

utsträckning kan göras fria från feltolkningar och fördomar från observatören.  

4.3 Urval av population 

Liseberg riktar sig med sin webbplats mot en målgrupp som består av användare i åldern 13-

99 år, som är bosatta i regionen, i landet och i Norden. Målgruppen är inte bestämd utifrån 

kön, social status eller kulturell tillhörighet. (Kolb och Olsson, 4 november 2005) Fem 

stycken användare utifrån målgruppen är en bra utgångspunkt för att upptäcka 

användbarhetsproblem och vid ett sådant antal framkommer cirka 80 % av 

användbarhetsproblemen vilket får anses som ett bra resultat (Nielsen 2001). På grund av att 

Lisebergs målgrupp är så omfattande valde vi att använda oss av fler än fem deltagare. I ett 

resonemang om antalet testdeltagare där hänsyn togs till undersökningens syfte, ansåg vi att 

det inte var någon nackdel att använda oss av ett större antal deltagare. Snarare var detta en 

fördel då vi med ett större antal deltagare ansåg oss säkrare på att kunna säkerställa resultaten. 

Vi valde ut tolv personer i åldern 18-64 år där könsfördelningen är jämn och som bor inom 

den region liseberg.se främst riktar sig till. I vårt urval har vi medtagit människor som 

använder Internet i vardagligt bruk och som därför kan tänkas vara en potentiell besökare på 

liseberg.se. Människor utan internetvana ansågs inte vara representativa för målgruppen, då 

människor som inte använder sig av Internet inte heller är typiska besökare på liseberg.se. Vi 

anser att vi med deltagarurvalet täcker in en tillräcklig del av tänkta användare till liseberg.se.  
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Eftersom vår undersöknings huvudsyfte är att få fram problem och andra aspekter med den 

undersökta webbplatsen och inte generalisera resultaten till en population blev frågan om 

vetenskaplig urvalsmetod föremål för överläggning. Vi kom fram till att ett slumpmässigt 

urval inte var nödvändigt eftersom vi inte har som huvudintention att ifrån den utvalda 

gruppen dra generella slutsatser om en population. Deltagarna i testet kunde därför väljas ut 

från vårt personliga kontaktnät. Detta tillvägagångssätt bedömdes således inte påverka 

trovärdighet eller reliabilitet i någon större mån. Istället ansåg vi, med stöd av Molich (2002) 

och Pearrow (2000) att sådant urval snarare kunde frambringa mer djupgående resultat, 

eftersom deltagarna skulle kunna känna sig tryggare i observationssituationen då de hade viss 

kännedom om observatören. På så sätt skulle de både kunna agera så som de hade gjort i 

vanliga fall då de besöker en webbplats och dessutom mer fritt våga delge sina funderingar till 

observatören.  

4.4 Frågeframställning 

Frågorna som utgör testet (se bilaga 1) togs fram genom att vi studerade webbplatsen. Alla 

webbsidor studerade noga och vi upplevde därmed flera problem på webbplatsen. Utifrån 

detta och utifrån det som uppkom i samtalet på Liseberg gjorde vi ett antal frågor som täckte 

in de problem vi uppmärksammat. Det blev slutligen fjorton frågor som användarna fick till 

uppgift att lösa.  

4.5 Metod för resultatredovisning 

Resultat från observationstestet har strukturerats efter frågorna i testformuläret och vissa av 

frågorna har sammanförts till ett avsnitt då dessa är av liknande art. Vi anser att sådan struktur 

underlättar för läsaren att kunna ta del av resultaten och själv kunna forma sig en uppfattning 

om vad testet gav. Resultat och attityder som framkommer i efterföljande intervju struktureras 

i underrubriker med hjälp av teoriramen.  

4.6 Analysmetod  

Utifrån vår teoriram struktureras de resultat och attityder som framkommer i observation och 

efterföljande intervju in i olika stycken. Genom att på detta sätt skapa en övergripande form 

för våra resultat kan en tolkning sedan göras. Vår analys görs genom att med teoriramen som 

hjälp jämföra de utvalda teorierna med testresultaten. Vi använder även de visioner som 

Liseberg har med webbplatsen. På så sätt skapar vi en analys byggd på olikheter och likheter 
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mellan teori och den verkliga webbplatsen. Med sådan jämförelse kunde vi låta analysen 

utmynna i en diskussion kring vad som i realiteten är användbarhet, vilka faktorer som styr 

användbarhet och hur detta begrepp påverkar en koncerns förmåga att förmedla information 

om sig själva på Internet.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Våra begreppsförklaringar är ett verktyg för att i redovisningen av vår undersökning skapa ett 

innehåll där termer och uttryck används på ett konsekvent och metodiskt sätt. Vidare 

möjliggör teoriramen en strukturerad redovisning av teorierna, samt att kommande resultat för 

undersökningen kan redovisas, tolkas och analyseras på ett konsekvent sätt. Vår undersökning 

bygger på detta sätt på en vetenskaplig grund bestående av vedertagna teorier kring 

användbarhet. Detta, menar vi, skapar en undersökning med högre reliabilitet och validitet än 

en undersökning av användbarhet som inte har en sådan vetenskaplig grund. Vad gäller vår 

metod har vi valt att redovisa vår förförståelse av begreppet, då detta i viss mån påverkat vår 

tolkning av resultat och analys. Därför har vi istället i undersökningen även redovisat dessa. 

Sådan redovisning är ett sätt att göra undersökningen mer tillgänglig för kritisk granskning 

och att klargöra denna blir därmed ett kvalitetskrav (Starrin-Svensson 1994). Av vikt för ett 

trovärdigt användbarhetstest är att ställa bra frågor till användarna som kan leda till att 

forskaren kommer fram till användbarhetsproblem med webbplatsen. För att kunna ställa rätt 

frågor behöver man ta hänsyn till kontextuella faktorer så som företagets och användarens 

mål, innehåll för webbplatsen i stort och för webbplatsens respektive sidor och hur 

målgruppen ser ut. (Rosenfeld & Morville 2002) Med det syfte webbplatsen har och med de 

kontextuella faktorerna som bakgrund för att studera webbplatsen har testfrågorna och 

testsituationen utformats. Detta för att återigen skapa en undersökning med hög grad av 

reliabilitet och validitet.   

4.8 Etik 

Det bör förtydligas för testdeltagaren att det är webbplatsen som ska testas, inte testdeltagaren 

(Molich 2002). Som observatörer har vi framhävt att de problem som deltagarna ställs inför 

främst är tecken på att något är fel hos webbplatsen och inte beror på deltagarens förmåga att 

lösa uppgifter. Vi informerade testdeltagarna om deras rättigheter. De var också förvissade 

om att de kunde avbryta testet om något upplevdes obehagligt. Testdeltagarna var också 

förvissade om att testresultat endast redovisas till utomstående i anonymiserad form.  
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5. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultat från observation och intervju. Avslutningsvis följer våra 

egna reflektioner om webbplatsen. 

5.1 Resultat från observation  

Resultat från observationstestet har strukturerats i kategorier utifrån frågorna i användartestets 

observationsdel (se bilaga 1). Vissa av frågorna har sammanförts till en punkt då vi anser att 

detta underlättar läsbarheten och skapar en effektiv resultatredovisning. För tydlighetens skull 

har vi valt att skriva namn på länkar inom citationstecken.   

5.1.1 Åkattraktioner 

Fråga 1-3 är uppgifter som handlar om att hitta till webbsidor som berör åkattraktioner. 

Deltagarna tycks här fokusera på menystolpen (se bilaga 3). De studerar innehållssidan (se 

bilaga 3), men använder sedan menystolpen för att klicka sig vidare. Detta trots att 

innehållssidan utgörs av samma länkar som finns på menystolpen. Deltagarnas sätt att 

använda innehållssidan är inkonsekvent. Många deltagare använder sökfunktionen och 

snabbnavigeringen (se bilaga 3) för att finna svaret på uppgiften trots att länkarna som leder 

till rätt svar finns i stora rubriker i innehållssidan bredvid menystolpen. Vid fråga 3 om att 

hitta kuponger till åkattraktionen ”Jukebox” klickar hälften av deltagarna på ”Biljetter och 

Priser” innan de upptäcker att informationen finns under länken ”Åkattraktioner”. Överlag 

tycks det som att det är genom att scanna menystolpen som deltagarna letar efter och sedan 

också hittar länkar som tar dem till webbsidor där de hittar svaret till uppgifterna.   

5.1.2 Finna uppgifter av praktisk karaktär 

Fråga 4 handlar om att hitta uppgifter om parkeringsmöjligheter. Deltagarna söker efter 

passande länkar på menystolpen. Om de inte hittar lämplig information här använder de flesta 

deltagarna sökfunktionen eller snabbnavigeringen. Många deltagare tycker att det utifrån 

startsidan är svårt att veta vilken av huvudrubrikerna (se bilaga 2 eller 3) som ger information 

om parkering. När deltagarna kommit till webbsidan ”Parkeringar” tycks det som att många 

av dem inte uppmärksammar den informationen som finns på innehållssidan. Istället klickar 

deltagarna återigen på länken ”Parkering” som finns på menystolpen. Deltagarna tycks inte 

veta var på webbplatsen de befinner sig och klickar på fler länkar än vad uppgiften egentligen 

kräver. 
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Fråga 5 handlar om att hitta information om priser och uppgifter om när Christer Sjögren 

uppträder på Liseberg. Frågan innefattar att man även hittar uppgifter om boendepaket. 

Hälften av deltagarna har svårigheter att bedöma skillnaden mellan huvudrubriken ”Show, 

Teater, 3D-Bio” och huvudrubriken ”Underhållning”. Två deltagare har problem med att 

förstå vad länken ”Konferens & Event” betyder och anser att även denna länk skulle kunna ge 

information om shower. Flera av deltagarna förvirras av de olika möjligheterna att hitta svar 

till uppgiften om boendepaket. De olika boendepaketsalternativen är utlagda på olika sidor, 

vilket innebär att deltagarna är tvungna att ta långa sökvägar innan de anser sig ha hittat ett för 

dem tillfredställande svar.   

Fråga 10 handlar om att hitta information om showen som gruppen After Dark kommer att 

uppträda med. Att webbsidorna ”Show, Teater & 3D-Bio” och ”Rondo” till skillnad från 

webbplatsens övriga sidor har en svart layout tycks inte påverka deltagarna. Flera deltagare 

uppmärksammar inte affischen om After Dark på Startsidan, utan går in via ”Show, Teater, 

3D-Bio”och sedan vidare till ”Rondo”. Efter att de scrollat ned en bit på sidan hittar de en 

länk om After Dark. För alla deltagare krävs det att de gör fler länkklick än vad uppgiften 

kräver. Flera deltagare förvirras av att finna information om företag och konferensmöjligheter 

under huvudrubriken ”Show, Teater & 3D”.    

Fråga 12 handlar om att finna kontaktinformation till några av Lisebergs dotterbolag. Flera 

deltagare hittar inte kontaktuppgifter till Camping och Stugbyområdet, utan endast till de 

olika campingarna. Tio av deltagarna hittade inte telefonnummer till Hotell Barken Viking då 

de besökte webbsidan ifråga. Deltagarna missar sådan information och förvirras av att flera 

länkar har samma namn. Flera deltagare testar därför många olika länkar som ändå tar dem till 

samma slutdestination. Efter att ha provat en stor mängd länkar hittar några av deltagarna 

webbsidan ”Kontakta oss” på undermenyn (se bilaga 3), vilken innehåller kontaktuppgifter till 

alla Lisebergs dotterbolag. Hälften av deltagarna upptäcker dock inte denna länk. Syftet med 

denna fråga är att se om man som användare lätt kan hitta praktisk information på sidan, så 

som telefonnummer. Dessutom ville vi se om undermenyn var något som fångade 

uppmärksamheten. Flera av deltagarna tror dock att denna menyrad ger information om 

sådant som är aktuellt endast för press- och webbansvariga.   
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5.1.3 Mat- och restaurangalternativ 

Fråga 6-8 handlar om att hitta uppgifter om mat- och restaurangalternativ. Tanken med dessa 

frågor är att användaren ska kunna planera ett hypotetiskt besök i parken. Detta hade samtliga 

deltagare problem med. Deltagarna saknar mer utförlig information om restaurangerna, till 

exempel var i parken dessa ligger. Deltagarna använder sig av både huvudrubriken 

”Nöjespark” och huvudrubriken ”Mat & Dryck” när de ska finna denna information. När de 

ska använda sig av översiktskartan av parken på sidan ”Nöjesparken” för att lösa en av 

uppgifterna uppstår stora svårigheter för deltagarna. Alla utom en av deltagarna förstår inte att 

den sökning de har gjort med hjälp av navigeringsfunktioner bredvid översiktskartan har gett 

ett resultat. För att kunna se var på kartan restaurangerna finns väljs först kategorin ”Mat & 

Dryck” i menylistan. Genom att sedan föra muspekaren över något av de restaurangalternativ 

som då uppkommit markeras platsen med en vit rektangel och en röd-vit fyrkant på kartan. 

Endast en deltagare noterar denna markering. Således har deltagarna stora problem att här 

hitta den information de söker. Deltagarna har, även efter att vi förklarat uppgiften, svårt att se 

var på kartan restaurangerna ligger samt markeringarnas utseende och syfte. Även denna fråga 

skapar långa länkstigar innan deltagarna har hittat rätt information. Flera av deltagarna anser 

sig sakna information om telefonnummer och bokningsmöjligheter på respektive restaurang   

5.1.4 Julmarknad 

Fråga 9 handlar om att hitta uppgifter om julmarknaden på Liseberg. Flera av deltagarna har 

svårigheter med att hitta ”Dagens program”, men genom att leta på olika webbsidor och 

genom att scrolla kan de plocka ihop information som ger ett tillfredställande svar. Tre av 

deltagarna har svårigheter med att läsa länkarna på menystolpen på grund av den 

snödekoration som finns på webbsidan. Deltagarna är frustrerade över de långa webbsidorna 

som kräver att man scrollar. Dock har deltagarna i denna uppgift i större utsträckning använt 

sig av informationen på innehållssidan och dess länkar än vad de tidigare har gjort. De har 

inte behövt använda sig av lika många länkar.  

Fråga 11 består i att deltagarna ska hitta en engelsk broschyr om julmarknaden, vilken finns 

på sidan ”Jul på Liseberg”. Flera utav deltagarna hittar inte den engelska länken på webbsidan 

”Jul på Liseberg”. De använder istället länken som tar dem till den svenska pdf-filen. De som 

går in på den engelskspråkiga sidan finner ingen broschyr alls då de går in på sidan 

”Brochures”. Broschyren finns nämligen på webbplatsens engelska version under 

huvudrubriken ”Amusement Park”. Vissa av deltagarna kan inte använda den länk som finns 
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på webbsidan ”Jul på Liseberg” och som ska ta dem till den engelska webbplatsversionen, 

vilket beror på skillnader mellan datorer och olika webbläsare. Deltagare som råkar ut för 

dessa svårigheter söker sig in på ”Christmas at Liseberg” men ger upp när de ser att det under 

länken ”Brochures” inte finns några broschyrer att hämta.   

5.1.5 Frågor av undersökande karaktär 

Fråga 13 handlar om att komma fram till förslag om vilka stora lokaler för konferens och 

lunch som kan hyras på Liseberg och sådan information finns utspridd på olika webbsidor. 

Med denna fråga avsåg vi att i större utsträckning låta deltagarna själva få fundera på och 

tolka frågan, samt att de skulle hitta svarsalternativ som de ansåg bäst. Alla deltagare går in på 

huvudrubriken ”Konferens & Event”, men har därifrån svårigheter att hitta en bra länk. 

Deltagarna blir tveksamma inför de olika alternativen på menystolpen då dessa liknar 

varandra. Länkarna ”Festlokaltips”, ”Lokaltips” och ”Konferenstips” anses svåra att urskilja 

från varandra. Deltagarna har svårigheter att hitta restaurangalternativ då detta innebär att de 

måste gå ifrån ”Konferens & Event” och istället gå vidare till ”Mat & Dryck”. Deltagarna 

testar många olika länkar och restaurangalternativ, men har ändå svårt att hitta ett 

tillfredsställande svar och de känner sig osäkra på de förslag som de har kommit fram till. 

Deltagarna använder länkarna till de olika boendealternativen som erbjuder 

konferensmöjligheter, men söker sig för långt in på de olika webbsidorna och kan därifrån 

inte hitta rätt information. Tre deltagare går vilse på webbsidan ”Hotell Barken Viking”.   

Fråga 14 handlar om att kunna använda sökfunktionen och med denna finna en länk som 

informerar öppettider till nöjesparken. Två stora problem uppstår här för samtliga deltagare. 

Alla deltagare använder sig av tangenten ”Enter” då de ska söka på ett ord. Detta resulterar i 

att samma webbsida uppdateras och att inga resultat framkommer. För att få fram resultat 

måste man klicka på länkknappen ”Sök” bredvid sökfältet, istället för ”Enter”. Många av 

deltagarna förstår inte att de har gjort fel, utan tror istället att det ord de sökt på ett ord som 

inte ger några resultat. Därför söker deltagarna vidare på nya ord med samma metod. Efter att 

deltagarna fått hjälp av observatören med att använda sökfunktionen på det sätt som ger 

resultat fick samtliga deltagare upp en lista med resultat utifrån det ord de sökt på. Alla 

deltagare tvekar på vilket ord de ska använda i sökfunktionen och många deltagare provar 

flera ord innan de får fram en tillräckligt tillfredställande resultatlista. Deltagarna har sedan 

svårt att utläsa resultat ifrån den lista som presenteras. De anser inte att de mest relevanta 

resultaten hamnar högst upp i resultatlistan. Överhuvudtaget saknar deltagarna en kronologisk 
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eller hierarkisk rangordning på listan. På grund av detta hittar inte alla deltagare den länk som 

går till webbsidan med rätt information. Till slut väljer de därför att istället använda länken 

”Priser” på menystolpen. De deltagare som scrollar ned på webbsidan med sökresultaten hittar 

rätt information, om än långt ned i listan. Flera deltagare känner motvilja till att använda 

sökfunktionen då de inte förstår hur den fungerar.  

5.2 Resultat från intervjuer 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet struktureras resultat och attityder som framkommer i 

efterföljande intervju i underrubriker utifrån teoriramens punkter.   

5.2.1 Struktur  

Många av deltagarna anser att liseberg.se jämfört med många andra webbplatser har bra 

struktur och att det går att hitta det man söker även om det tar ett tag för dem att hitta rätt 

information. Deltagarna fokuserar här istället främst på huruvida rubrikerna och dess 

kategorisering fungerar. De flesta anser den överlag bra, men att den i vissa fall kan göras mer 

tydlig och logisk. Deltagarna anser till exempel att det är svårt att skilja mellan orden event, 

show och underhållning. Vissa tycker därför att det inte behövs så många som sex olika 

huvudrubriker.   

5.2.2 Navigering 

När det gäller navigeringen finns det delade åsikter. Vissa tycker att den fungerar bra eftersom 

man kan testa sig fram och på så sätt hitta rätt informationen. Någon tycker att den fungerar 

sämre när man till exempel letar efter parkeringsmöjligheter. Flera testdeltagare tycker att 

hemknappen inte fungerar så väl i och med att det ibland inte kommer upp någon sida då 

denna klickas på. Den upplevs heller inte som något tydligt alternativ för att snabbt kunna ta 

sig tillbaka till startsidan.   

Rent generellt upplever de flesta deltagare startsidan som bra och tydlig samt att den uppfyller 

sitt syfte. Någon har dock avvikande åsikt och anser att den inte ser välarbetad ut. När det 

gäller affischerna (se bilaga 2) har deltagarna olika åsikter. Vissa upplever dessa som fula och 

som ett störande element då vissa av affischerna regelbundet ändrar utseende. Sådan 

animering gör att användarna vill vänta för att se vad som dyker upp, trots att de tycker att 

sådan väntan är frustrerande. Det anses inte nödvändigt att använda dessa för att komma 

vidare till rätt sida. Någon tänker inte ens på dem därför att fokus istället finns på 
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huvudrubrikerna på startsidan. Andra tycker att affischerna är bra och att dessa fyller en 

funktion i och med att de är genvägar för att snabbt få svar på det man letar efter. När det 

gäller undermenyraden (se bilaga 2) ser någon deltagare också denna som en genväg, men att 

den inte är tillräckligt tydlig. En annan deltagare anser att undermenyraden är bra om man 

letar efter något specifikt, men anser också att några av de rubrikerna som finns där är 

otydliga. Någon vill ta bort raden helt. Några tycker att den bör finnas kvar, samt att den kan 

innehålla en länk till sidan ”Kontakta oss”.  

Deltagarna har få kommentarer om menystolpen. Rent generellt tycks besökarna i hög grad 

använda sig av menystolpen för att finna information. Några tycker dock att den på vissa sidor 

innehåller väldigt mycket information och för många alternativ.  

Väl inne på webbsidorna tycker några av testdeltagaren att namngivningen på 

huvudrubrikerna och undermenyn fungerar bra. Några tycker att huvudrubrikerna är svåra att 

förstå. Många tycker att huvudrubrikerna borde markeras med avvikande färg för att man 

lättare ska kunna uppfatta vilken av dem man för stunden besöker. Däremot tänker de flesta 

deltagare inte alls på undermenyn och att man där snabbt kan hitta samlad 

kontaktinformation. De uppfattar den som onödig och mindre funktionell. Någon relaterar 

rubriken ”Kontakta oss” i undermenyn som något som man går in på om man vill ta reda på 

praktisk information kring webbplatsens uppbyggnad eller kontaktinformation till 

webbmakare eftersom denna länk är placerad mellan ”Webbinfo” och ”Lediga jobb”. Några 

undrar varför information om lediga jobb och press är placerade där. Flera deltagare anser att 

sådana uppgifter ska ligga på ett annat och tydligare ställe eftersom den i nuläget upplevs som 

en intern menyrad. På grund av olika webbläsare och datorer får vissa testdeltagare upp 

”Skrattkartan” över menystolpen. Detta anser deltagarna vara ett störningsmoment eftersom 

den inkonsekvent flyttar sig och hamnar över menystolpens länkar. De vill därför att den ska 

flyttas. Dessutom ger de som förslag att det här i stället för ”Skrattkartan” står vilken 

webbsida man för tillfället besöker.   

Sökfunktionen upplevs som mycket förvirrande för nästan alla testdeltagare. Dock tycker en 

deltagare att den är bra och fungerar som extra hjälp. Några upplever den som överkurs då det 

redan finns många andra navigeringsalternativ. Andra kommentarer denna med att den är 

onödig och ologisk, eftersom man måste klicka på knappen ”Sök” istället för 

snabbkommandot ”Enter”. Dessutom uppdateras sidan vid ”Enter”-klick och då uppfattar 
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deltagarna det som att sökfunktionen inte finner några resultat. De deltagare som får fram en 

resultatlista upplever dessa som ologiskt ordnade, att de är svåra att hålla ordning på och att 

det är svårt att hitta det rätta alternativet i den långa resultatlistan. I fråga 14 letar 

testdeltagarna efter biljett- och prisinformation. Vid klick på den hypertext i resultatlistan som 

länkar till information om biljetter och priser resulterar i att deltagarna kommer till en 

webbsida utan uppgifter, vilket också upplevs som irriterande.    

Snabbnavigeringen uppfattas överlag som okej. Någon tycker dock att det borde finnas 

information om priser i denna navigeringslista.  

5.2.3 Information 

Här är alla deltagare eniga om att den stora informationsmängden gör att sidan upplevs som 

rörig och att informationen är placerad på ett oorganiserat sätt. Sidorna anses därför inte vara 

särskilt välarbetade. Endast en deltagare anser att informationsmängden är lagom stor. Flera 

deltagare anser att det finns för mycket likartad information på flera ställen vilket gör att det 

blir krångligare än vad det egentligen är att hitta saker och att webbplatsen upplevs som större 

än vad den är. Dock är flera deltagare medvetna om att det finns en poäng i att man kan hitta 

information på olika sätt. Flera uttrycker att det bör vara mer relevanta länkar och stycken 

med information i fokus. De flesta upplever det också som negativt med de långa sidorna och 

detta motiveras med att man inte gillar att scrolla. Några anser att all information ska få plats 

på en skärmsida och undrar vem som egentligen orkar scrolla ned till slutet av sidan. 

Deltagarna anser att det hade varit lättare om informationen hade varit strukturerad 

horisontellt istället för vertikalt. Nuvarande struktur med flera korta textkolumner upplevs 

som jobbig och otydlig och deltagarna blir okoncentrerade. En utrycker detta med att: ”Man 

vill klicka på alla grejer, annars tror man att man missar något.”  

Några deltagare saknar information och kontaktuppgifter om webbmakaren. Många anser att 

kontaktinformation bör vara mer synlig på respektive sidor, och nämner ”Barken Viking” som 

exempel. Webbplatsens engelska version bör vara mer lättillgänglig. Länken till den engelska 

versionen av webbplatsen är med vissa datorer inte klickbar. Några deltagare uppmärksammar 

inte länken till den engelska webbplatsen. . 
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5.2.4 Text 

Flera deltagare menar att då länkarnas fontstorlek är olika stora försvåras läsningen och att 

vissa länkar därmed får en förstorad betydelse jämfört med dem som har mindre text. Någon 

tillägger dock att det är enkelt att skumma texten och att det antagligen därför är någon nytta 

med att ha fonterna i nuvarande storlekar. Vissa deltagare upplever textens storlek och 

omfattning enbart som positivt. En deltagare föreslår att man själv ska kunna ändra 

teckenstorleken på webbplatsen.  

5.2.5 Länkar 

Vad gäller länktexter anser många deltagare att rubrikerna på innehållssidan är för stora. 

Dessutom är länktexterna olika stora och rubriken är på ett inkonsekvent sätt över och ibland 

under bilden vilket upplevs som rörigt.  

5.2.6 Design och layout 

Webbplatsen anses av många som bra vad gäller design och layout, men några tycker att det 

på vissa ställen borde vara renare design och att vissa webbsidor känns plottriga. Flera 

deltagare vill ha en tydligare samlad information, till exempel att all information om 

restauranger ska finnas på en webbsida där även karta, kontaktinformation och evenemang 

finns med. Många tycker att strukturen och spalterna på innehållssidan är ful. Deltagarna 

ogillar att vissa sidor är tomma och ”att spaltstrecket gått sönder” som en deltagare uttrycker 

det.   

5.2.7 Färger och animeringar 

De flesta deltagare upplever färgerna positivt. De tycker att färgerna är karaktäristiska för 

Liseberg och passar det som koncernen vill förmedla. Någon uppfattar det däremot som oklart 

huruvida webbplatsen är konsekvent i sin färguppdelning. Vissa anser att det är för mycket 

snöflingor på webbsidan ”Jul på Liseberg”, eftersom snödekorationen med vissa datorer kan 

lägga sig något över texten på menystolpen.  

Det är främst bildelement i form av kaniner som tagits upp och åsikterna går vad gäller detta 

isär. Många verkar inte alls reflektera över kaninerna och ej heller lägga märke till dem 

eftersom kaninerna på de scrollningskrävande sidorna inte syns vid första anblick. En 

deltagare vill ha fler kaniner som hoppar upp och rör sig, men har samtidigt inte märkt dem 
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som finns vid menystolparna. Några deltagare lägger endast märke till kaninerna på de 

webbsidor som inte är långa. En deltagare uttrycker frustration över kaninerna med: ”Bort 

med de jädra kaninerna”. Endast en deltagare ser länken ”Fråga kaninen” i masthead högst 

upp till höger på sidan. Någon deltagare anser att de fasta bildelement i form av ”Skriv ut” 

och ”Bakåtknapp” som finns på vissa sidor är överflödiga.  

Kartan anses av alla deltagare som dålig. Med detta menar deltagarna att den är otydlig och 

det bör kunna gå att se gator och mer detaljer på den, eller att det till exempel kan visas 

förstorade bilder på attraktioner eller lokaler när man drar muspekaren över kartan. En annan 

synpunkt från flera deltagare är att den röd-vita markeringen upplevs som otydlig och mindre 

tilltalande. När deltagarna väljer en grupp så som till exempel ”Mat & Dryck” kommer 

alternativ upp bredvid kartan och deltagarna förklarar att de inte förstår att man ska hålla 

muspekaren över ordet för att den röd-vita markeringen ska synas på rätt plats på kartan. 

Många deltagare säger att när länken är klickbar klickar man istället automatiskt på den i tron 

om att markering om vart restaurangen ligger på kartan, istället kommer man till dess 

webbsida. När man klickar på till exempel ”Wärdshuset” borde detta pekas ut på kartan, och 

att man sedan skulle kunna klicka vidare till dess sida. Några deltagare uttrycker även 

önskemål om länk till kartan redan på startsidan. 

5.3 Egna reflektioner före och under observation och intervju 

I vårt uppdrag att undersöka liseberg.se har vi själva haft en indirekt roll som användare. 

Studien har inneburit att vi har reflekterat kring webbplatsen och noga undersökt dess olika 

funktioner och system. Därmed har vi själva stött på olika problem på liseberg.se. Till stor del 

har dessa problem även framkommit i observation och intervju med deltagarna, men vi har 

även funnit ytterligare aspekter som påverkar användbarheten negativt. Dessa redovisas här i 

punktform:   

- Länken ”Frågvis” är skriven med svart text till skillnad från övriga länkar som är vita. 

Sådan färgsättning känns märklig och inte konsekvent. 

- Länken till webbsidan ”Skrattkartan” är inte klickbar på alla delar som utgör 

bildlänken. Detta gäller även för huvudrubriken ”Jul på Liseberg” på startsidan.  

- Länken ”Varuspel” i snabbnavigationen är otydlig i sin beskrivning.  
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- Det finns två länkar som leder till en webbsida där användaren kan måla en kanin, 

varav den ena heter ”Måla en kanin” och den andra ”Måla kanin”. Detta känns 

onödigt.   

- Hemknappen fungerar inte alltid. 

- Det saknas länkar till julbroschyrer på webbsidan Brochures. 

- Affischerna är inte tydligt markerade som länkar, vilket gör att användare vid första 

anblick kan missa att de är klickbara. Dessutom är det svårt att utifrån affischens 

utseende och länktext veta var man kommer hamna.   

- Länktexterna på huvudrubrikerna ”Underhållning” och ”Show, Teater, 3D-Bio” är lika 

i sin betydelse, vilket gör det svårt att urskilja dem från varandra och förstå skillnaden 

mellan dem.  

- Det är väldigt svårt att vid de första besöken på webbplatsen få en känsla för hur stor 

webbplatsen är och hur många sidor den består av. Överlag känns länkar mindre bra 

organiserade, eftersom det är svårt att mer övergripande förstå vad de innebär och 

vilket utbud de länkar till.  

- Det finns ingen markering, brödsmulespårning eller annan utmärkande text som talar 

om för användaren var på webbplatsen denne är. Det finns heller ingen webbplatskarta 

som hade kunnat tydliggöra detta.  

- Vissa av länkarna på menystolpen ger upphov till en lista på underrubriker, men denna 

nya lista av länkar är inte tillräckligt tydlig och används dessutom mindre konsekvent 

eftersom vissa webbsidor inte är uppbyggda på detta sätt.  

- På startsidan finns sju huvudrubriker, medan det på sidor inom webbplatsen endast 

finns sex stycken. Detta beror på att startsidan även innehåller en länk till ”Jul på 

Liseberg”, vilket inte finns med på övriga sidor. Detta leder i viss grad till en känsla av 

inkonsekvent navigeringsstruktur.  

- Undermenyn känns i viss mån onödig då dess länkar hade kunnat placeras på ett mer 

konsekvent och tydligt sätt på till exempel menystolpen. Dessutom är det svårt att se 

något sammanhang mellan de olika länkarna i undermenyn.   

- Information om paketerbjudanden och länkar till dessa är svåra att få perspektiv över 

då de är utplacerade på många olika sidor. Som användare saknar man en mer 

sammanfattad lista eller sida med samtliga paketerbjudande.  

- Vid användning av ”Sökfunktionen” presenteras under varje resultat sökstigar, men 

med tanke på att dessa inte är klickbara känns dessa onödiga och krångliga och får 

effekten av att man som användare blir förvirrad av all text. När sökfunktionen 
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används på sidan ”Show, Teater och 3D” får sökresultatsidan en svart bakgrund och 

användaren plötsligt hamnat på sidan ”Rondo”. När man med sökfunktionen söker på 

ett ord som inte genererar några resultat visas detta endast med en tom sida och som 

användare saknar man vägledning eller mer utförlig information om hur man kan gå 

tillväga när man söker.  

- Sidan ”Dagens program” förmedlar ingen positiv information då det första som visas 

är information om stängda dagar. Dessutom är även denna länktext oklar i sin 

betydelse. 

- Sidan ”Julaktiviteter” är väldigt lång och otydlig i sin struktur och det saknas 

hierarkisk struktur. 

- På vissa sidor finns på innehållssidan en kvadrat med sådana länkar som redan finns 

på andra ställen på webbsidan ifråga. Detta gör att kvadraten känns överflödig.  

- På sidan ”Nöjespark” finns det på innehållssidan en länk till ”Webbinfo”. Denna tar 

upp stor plats och med tanke på dess mindre betydelse ur informationssynpunkt känns 

den felplacerad.  

- På vissa sidor består innehållssidan av stora områden som är tomma och utan text, 

vilket gör att sidan känns ofullständig även om den i själva verket inte är det.  

- Listan över åkattraktioner är inte sorterade i någon logisk eller bokstavsbaserad 

ordning. 

- De bilder som finns på webbplatsen är inte alltid funktionella, då de inte säger något 

om platsen de länkar till. Dessutom tar det stora antalet bilder upp stor plats, vilket 

leder till att man måste scrolla. Att bilderna har placerats vertikalt istället för 

horisontellt gör också att de tar upp mer plats än nödvändigt. Länkar och information 

på innehållssidan känns många gånger för omfattande, rörig och svårtydd och därför 

använder man hellre menystolpen. 

- På flera av webbsidorna används samma bilder i följd. Samma bilder används också 

för olika sammanhang vilket kan underbygga känslan av att sidorna är röriga.  

- De olika kaninerna som finns placerade längst ned på sidorna kommer inte till sin rätt 

eftersom sidorna i många fall är för långa för att man som användare ska scrolla ända 

ned och upptäcka kaninerna.   

Det är tydligt att det på liseberg.se finns ett antal användbarhetsproblem. Dessa blir tydliga 

vid observation och intervju med användare som utifrån olika uppgifter får surfa runt på 

webbplatsen. Dessutom blir ytterligare problem uppenbara när vi själva studerar webbplatsen 
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mer utförligt än vad en första anblick av den kan ge. Med hjälp av teorier och teoriram 

tydliggörs och struktureras dessa användbarhetsproblem. Sådan struktur klargör vilka faktorer 

med webbplatsen som webbmakare och personer som är ansvariga för liseberg.se bör ta i 

beaktning för att skapa en bättre webbplats.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi det som har kommit fram i resultatkapitlet. Även analysen 

struktureras i avsnitt utifrån de punkter som utgör vår teoriram, det vill säga utifrån struktur, 

navigering, informationsmängd, text, länkar, design och layout och färger och animeringar. 

6.1 Struktur 

Struktur är en grundläggande aspekt för användbarheten och återkommer i de olika delarna 

som är av vikt för användbarhet, såsom navigering och layout. Struktur handlar om att genom 

schematiskt upplägg underlätta för användaren att hitta information. För att skapa en 

användarvänlig webbplats är det viktigt att anpassa sig efter den struktur som är allmänt 

vedertagen för webben, då denna konvention är något användare är vana vid. Den centrala 

aspekten med struktur är igenkänning. Liseberg.se är uppbyggd kring navigeringsfunktioner 

och layout som användaren är van vid från andra webbplatser. Således kan webbplatsen sägas 

ha en god struktur som stödjer användbarheten.  

6.2 Navigering 

Den ständiga utmaningen när det gäller att skapa navigationssystem är att balansera mellan att 

göra webbplatsen enkel att navigera runt på och att inte överväldiga användaren med för 

många navigeringsalternativ. Vid observationstest av navigationssystemet framkommer att 

liseberg.se i detta fall inte uppfyller kraven på effektivt navigationssystem, utan består av 

alldeles för många navigeringsalternativ. Det finns heller ingen webbplatskarta vilket kan ses 

som en nackdel utifrån ett användbarhetsperspektiv. Vad gäller sökfunktion finns sådan på 

varje sida, vilket underlättar för användaren att hitta information. Den är väl synlig och på rätt 

plats enligt användbarhetsteorier från forskare. Dock uppstår med denna två problem. Det 

största problemet med sökfunktionen är att snabbkommandot ”Enter”, som motsvarar ett klick 

på knappen ”Sök”, inte är i bruk och att använda ”Enter” ger därför inte några resultat. 

Användarna förstår inte resultaten av deras sökning då de inte är medvetna om att de har sökt 

på fel sätt. För de användare som använder knappen ”Sök” och således erhåller en resultatlista 

uppstår problem med att tolka denna och finna information med den eftersom träffarna anses 

vara otydliga och otydligt strukturerade.  
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6.3 Information 

Viktig information, så som kontaktuppgifter till koncernen, är i många fall inte tydlig 

eftersom den inte konsekvent placeras på alla sidor. Dessutom bör den viktigaste 

informationen placeras i det område som utgör en skärmsida, eftersom användarna annars 

riskerar att missa den. På liseberg.se har informationen heller ingen hierarkisk struktur. Att 

inte utnyttja webbsidornas bredd påverkar informationssökningen negativt och dessutom 

användarens totala uppfattning om webbplatsen. Av godo är att informationen i stort på 

liseberg.se delges i korta och sammanfattade texter vilket är ett användbarhetskrav. Men trots 

att informationen är kort och sammanfattad har användarna svårt att få en överblick på den 

totala informationsmängden. Detta beror på att samma information återkommer på många 

olika sidor och användarna blir osäkra på huruvida de har missat något eller inte.  

6.4 Texter 

Texter på webbplatser scannläses och det är därför viktigt att de innehåller en tydlig rubrik 

eller inledning. Detta stödjer liseberg.se i allra högsta grad. Användare har goda möjligheter 

att scanna texterna efter information, eftersom texterna är formulerade på ett konkret och 

direkt vis. Därmed kan liseberg.se i detta fall när det gäller att tala användarens språk anses 

göra det i hög grad. Teckensnittet som används på liseberg.se är ett av de konventionella 

webbteckensnitten. Att anpassa sig till de vedertagna teckensnittsreglerna är till godo för 

användbarheten, men i undersökningen framkom inga särskilda aspekter på teckensnittet. 

Vidare används det på liseberg.se genomgående negativ text, men detta påverkar inte 

användarnas förmåga att läsa och ta del av information. Teorier om att läsbarheten 

missgynnas av negativ text kan därför ifrågasättas och vi anser inte att det är centralt för 

användbarheten att enligt konventionerna använda sig av svart text mot vit bakgrund.  

6.5 Länkar 

Länkarna på liseberg.se kan anses vara tydligt urskiljda från vanlig text eftersom de markeras 

med röd färg när användaren för muspekaren över hypertexten. Men för att användaren ska 

veta vilka länkar och sidor denne besökt bör länkarna markeras med en färg som inte är den 

ursprungliga textfärger. Saknaden av detta göra att Lisebergs webbplats blir otydlig eftersom 

användaren har svårt att veta om hypertexten länkar till en webbsida som denne redan har 

besökt eller inte. Detta beror också på problem med informationsmängden, vilket nämndes i 

tidigare avsnitt och även på grund av att besökta länkar blandas ihop med det övriga 



 

42

 
länkutbudet. Pdf-filer och andra sidor som kan ta tid för användaren att få fram utmärks inte 

med information om detta, vilket är negativt för användbarheten. Att externa länkar markeras 

med fet text, pil och understrykning är en fördel för webbplatsen. Användaren förstår med 

sådan markering att länken leder till en extern webbplats. Enligt teorierna bör det dock på den 

externa sidan finnas en länk tillbaka till den ursprungliga webbplatsen om webbmakaren har 

som tanke att användaren ska återvända. Detta kan enligt teorier påverka användbarheten, 

men genom att deltagarna i vår undersökning ändå på ett effektivt sätt har kunnat återvända 

till webbplatsen är detta inte ett problem för användbarheten. Med tanke på att våra deltagare 

frekvent använder bakåt-knappen kan denna teori sägas ha liten funktion i vårt fall. Vidare 

kan, enligt teorier, länkar bestående av många ord minska användbarheten, men trots 

användningen av sådana på Liseberg.se tycks inte användare påverkas negativt av detta. Man 

kan således se att teorierna inte alltid är applicerbara på alla webbplatser generellt och i alla 

situationer. Hypertexter ska formuleras så att användare förstår vilken sorts information den 

länkar till. Liseberg.se lyckas inte till fullo med detta, då användare har vissa svårigheter att 

välja rätt länk i det utbud som finns. Detta har sin utgångspunkt i just diffusa 

länkbeskrivningar.  

6.6 Design och layout 

Liseberg.se har byggts kring grafik i form av bilder med främst en utsmyckande funktion. 

Bilderna tillhandahåller i de flesta fall ingen praktisk information. Snarare får detta negativa 

konsekvenser för användbarheten och skapar frustration hos användaren, då webbsidor med 

många bilder uppladdas långsamt med datorer som är uppkopplade via modem. Liseberg.se 

stödjer i viss mån de konventionella reglerna för webbdesign med funktioner så som global 

navigation och masthead. Däremot har liseberg.se inte någon trekolumnslayout eller footer. 

Trekolumnslayouten anser vi inte vara av tillräckligt stor vikt i realiteten, däremot är 

saknaden av en footer negativt för användarens möjlighet att erhålla praktisk information om 

copyright, webbmasterkontakt och andra kontaktuppgifter. Problem med liseberg.se uppstår 

också på grund av omfattande informationsmängd och det stora antalet navigationsfunktioner, 

vilket gör layouten plottrig och som användare har man svårt att få översikt över en webbsida. 

Vad gäller design kan dock liseberg.se sägas ha formats utifrån användaren eftersom 

innehållet presenteras på ett kortfattat och intresseväckande sätt. Designen är relativt enkel 

och gör att majoriteten av användare förstår hur de ska gå tillväga för att hitta information.  
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6.7 Färger och animeringar 

Bilder bör enligt teorier vara relevanta och begripliga för användaren, men webbplatsens 

bilder tycks här vara utplacerade på ett slumpartat sätt. Bilder och ikoner som liknar 

reklamannonser bör enligt teorier undvikas. På startsidan för liseberg.se används sådana 

bilder, men här påverkar det inte användbarheten i någon större utsträckning. Detta för att 

användares sätt att tolka och se på rörliga bilder är högst subjektivt. Vissa användare kan 

sägas ha mycket stor nytta av dessa, medan vissa undviker dem. Att använda starka färger på 

webbplatsen kan störa läsrytmen, men att det på liseberg.se används starka färger blir ändå 

inte till en nackdel för användarnas möjligheter att läsa texten och kunna ta del av 

information. Lisebergs varumärke förknippas med starka färger, så som grön och lila. Därför 

blir reglerna om färgsättning också högst subjektiva. I detta fall tycks sådan färgsättning 

snarare ge ett positivt intryck av webbplatsen, eftersom detta gör att webbplatsen upplevs som 

familjär.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Lisebergs visioner med webbplatsen är att den ska kunna nå ut med information till en 

omfattande målgrupp. För att realisera dessa tankar krävs kunskap om användarnas 

perspektiv. Trots goda kunskaper i webbdesign och vad som gör en webbplats funktionell 

förlorar ofta webbmakaren ett objektivt perspektiv på webbplatsen. Vi hittade många olika 

teorier som kunde hjälpa oss att studera hur liseberg.se fungerar ur användarnas synvinkel. 

Genom att göra att urval av dessa teorier och genom vår metodologiska tillvägagångssätt kan 

följande slutsatser dras:  

Navigering är grundläggande för att användaren effektivt ska kunna finna information. Den 

spelar även en viktig roll för att användaren ska känna en form av trygghet under sitt besök på 

webbplatsen. Användaren ska kunna förstå vilka verktyg som kan användas för att leta och 

hitta information och var dessa verktyg finns. Navigering ska fungera som en sorts virtuell 

guide som vägleder användaren på webbplatsen. Användare har idag en god uppfattning om 

hur webbplatser är organiserade. Strukturen ska därför gärna grundas på de konventionella 

regler som finns, just för att användaren ska känna igen sig snarare än att känna sig vilse. 

Grunden för all informationsstruktur är väl en genomtänkt och designad hierarkisk indelning 

och denna ska göra att användaren finner information samt för att informationen ska 

presenteras på ett logiskt sätt. Allra viktigast är att strukturen är anpassad efter den målgrupp 

som företaget vill nå ut till. Därefter kan strukturen anpassas utifrån användare generellt. För 

att kunna nå de mer generella användarna är det vissa detaljer som bör tas hänsyn till och som 

mer eller mindre fungerar som regler i webbsammanhang. Dessa regler består av, förutom 

struktur som tidigare nämnts, också att med rätt textformulering skapa kategorier, knappar 

och länkar som användaren förstår. Om denna grund har lagts kan webbplatsen vara mer fri 

vad gäller till exempel design och layout. Vi kan därför dra slutsatsen att det således inte är 

bilder, färger, textfont eller andra layoutmässiga drag som gör en sida användbar eller inte 

användbar. Snarare är det viktigt att en webbplats som liseberg.se har möjlighet att använda 

sig av stora rubriker, starka färger, animerade kaniner och en färgsättning som inte alltid är 

konsekvent på webbplatsens olika sidor. Detta för att sådan design kan stärka Liseberg som 

varumärke. För att en stor webbplats som liseberg.se ska upplevas som greppbar är det 

däremot viktigt att design och layout är enhetlig. En ytterligare aspekt som en stor webbplats 

bör ta hänsyn till är hur informationsmängden hanteras. Denna ska inte struktureras på ett sätt 

som går ifrån de konventionella reglerna i allt för hög grad då detta kan vara en nackdel för 
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webbplatsen. Att placera information med likalydande budskap på allt för många platser kan 

göra att användaren känner sig förvirrad och dränkt i utbudet som därmed upplevs som 

oövergripligt. Användaren ska inte få känslan av att den har missat en massa information. 

Dessutom visade det sig i vår undersökning att användare blir förvirrade när det finns för 

många alternativ som leder till samma information, vilket gör att de inte vet vilket alternativ 

som är rätt och att detta istället kan göra att användare känner sig okunniga. För att motverka 

detta är det bättre att klart och tydligt strukturera länkarna och beskriva dessa med tydliga 

formuleringar. På liseberg.se finns det för många länkar och med tanke på dess omfattande 

navigeringsfunktioner leder detta till förvirring hos användaren. Istället bör liseberg.se minska 

antalet länkar och mer omsorgsfullt välja navigeringssystem. Att återupprepa samma 

information och länkar i navigeringsmenyerna och sedan på ett antal ställen på webbsidorna i 

övrigt överhopar användaren. Webbplatsen kan göras mer lättöverskådlig genom att aktuell 

och relevant information, i form av till exempel länkar på menystolpen och innehållssidans 

länkar, är synbar vid första anblick. Dessutom behöver användaren då inte i lika hög grad 

scrolla, vilket är en annan aspekt som irriterar användaren av liseberg.se.   

Trots de konventioner som finns kring användbarhet är dessa inte applicerbara för alla 

webbplatser generellt. Detta för att webbplatser är ett sätt att profilera sitt företag. Alla företag 

har en egen identitet och varumärke och behöver således framhäva detta på olika sätt. Enligt 

vår undersökning framgår det att teorierna kring användbarhet i vissa fall leder till för snäva 

ramar och regler. Att följa alla regler är inte till fördel för vare sig webbmakare eller 

användarna. Istället är den viktigaste aspekten med en webbplats att anpassa denna efter 

företaget ifråga och efter den målgrupp som ska nås. När en webbmakare anpassar 

webbplatsen efter sin målgrupp ger denna användare som får en positiv upplevelse av platsen 

och skapar även användare som vill återvända till denna. Således behöver en webbplats inte 

sträva efter att vara 100 % effektiv och funktionell. Webbplatsen bör istället satsa på en 

balans mellan användbarhetskonventioner och egna tankar och visioner. Om webbplatsen 

fyller sin funktion trots vissa inslag av vad teorierna kallar användbarhetsproblem kan den 

ändå sägas ha lyckats ur ett användbarhetsperspektiv. Detta utgör den goda webbplatsen.   

Vad gäller liseberg.se är detta en webbplats där hänsyn har tagits till användaren och där 

webbmakarna har försökt skapa en webbplats som är enkel och tydlig för en mycket bred 

användarmålgrupp. Dock blir denna strävan efter tydlighet i många fall till nackdel för 

användbarheten. De allt för många navigeringsmöjligheterna och den stora mängden 
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information som är utspridd på för många sidor försvårar istället för att förtydliga 

användarens upplevelse av platsen. Att istället låta webbplatsen delge ett mindre antal 

navigeringsfunktioner och eventuellt klarlägga vad dessa funktioner kan hjälpa användaren 

med är en förändring vi anser vara av godo.  

En mer omfattande kontroll av hur länkarna på de olika webbsidorna fungerar bör också 

genomföras. I nuläget gör länkar som inte fungerar korrekt att det skapas problem för 

användaren då denna ska söka och finna information på flera av webbsidorna. Dessa fel 

innefattar bland annat att hypertexter som inte länkar till någon webbsida, länkar vars namn 

delger felaktig information om dess destination och i övrigt otydliga länkbeskrivningar. När 

sådana småfel blir alltför många påverkas användbarheten negativt och användarna utsätts för 

onödiga och för dem frustrerande problem.      

Sidlayouten är en annan aspekt som vi vill rekommendera att webbmakare på Liseberg ser 

över. Denna är i nuläget inte till godo för användbarheten. Information och länkar inom 

webbsidorna på liseberg.se bör struktureras horisontellt, istället för att som i nuläget byggas ut 

vertikalt. Att utnyttja webbsidans bredd på detta sätt skulle kunna leda till att användarna får 

en mer positiv upplevelse av webbplatsen, eftersom dem då får en överblick av en webbsidas 

innehåll utan att behöva scrolla nedför de långa sidorna. Sådan layout skulle även kunna göra 

att användare i mindre grad uppfattar webbsidorna som plottriga och svårlästa vad gäller 

informationsmängden.   

Användbarheten skulle även kunna förbättras av att det togs mer hänsyn till användarnas 

åsikter om Liseberg och vad användarna vill se på koncernens webbplats. Detta kan göras 

genom att i viss mån förändra och förstärka designen på webbplatsen. Vi rekommenderar 

därför att Lisberg bör använda en design på sin webbplats som än mer framför och tydliggör 

det som Lisebergs varumärke utgörs av. Detta skulle kunna genomföras genom att det på 

webbplatsen finns med fler av de inslag som bygger upp koncernens profil, som till exempel 

mer synliga kaniner och en mer konsekvent användning av färgerna grönt och lila.   

Liseberg.se kan därför inte anses vara en till fullo god webbplats, men den är enligt vår 

mening en god bit på väg.   
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Bilagor 

1. Testfrågor  

1. Hur många kuponger kostar det att åka ”JukeBox”? 
2. Hur lång måste du vara för att få åka ”Balder”? 
3. Pelle är 88 cm lång. Hur många åkattraktioner får han åka?  

4. Karl, 23 år, och hans kompisar planerar att ta bilen till Liseberg. Var kan de smidigast 
parkera om de kommer in till Göteborg ifrån E6:an Söder, och kör in mot Örgrytemotet?  

5. Christer Sjögren spelar på Liseberg. Du vill boka två biljetter med en övernattning. Vad 
kostar detta?  

6. Ett matställe serverar orientalisk mat. Var hittar du denna? 
7. Vad ingår vid inträde till Isbaren? 
8. Var i parken hittar du Wärdshuset?   

9. Eva och hennes barn Anna 5 år, ska åka till Göteborg den 3-4 december. De vill då passa 
på att besöka julmarknaden på Liseberg. Hitta information som Eva kan tänkas behöva vad 
gäller öppettider och aktiviteter.  

10. När har ”After Dark” premiär?  

11. Du behöver en broschyr om Lisebergs julmarknad på engelska. Var hittar du en sådan?  

12. Leta upp telefonnummer till följande ställen:   
Hotel Barken Viking  
Camping- och stugbyområde 
Lisebergshallen   

13. Rolf planerar en trevlig dag för de 300 anställda på hans företag, och har hört talas om att 
detta går att arrangera på Liseberg.  
Dagen ska innehålla:  
- föredrag, vilket kräver en tillräckligt stor lokal 
- gemensam lunch  
Vad har Liseberg att erbjuda Rolf vad gäller ovanstående punkter?  

14. Du testar sökfunktionen eftersom du snabbt vill ta reda på vad det kostar att gå in på 
Liseberg. 
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2. Startsida  

 

Huvudrubriker kallar vi de sex länkarna Nöjespark, Underhållning, Mat & Dryck, Show, Teater, 3D-Bio, 

Boende och Konferens & Event som liseberg.se strukteras upp kring (se Bilaga 2) och som finns utmärkta på 

startsidan och överst på varje webbsida inom platsen.   

Affischer kallar vi dem länkar på Startsidan som har utformats som en affisch och som ger information med 

nyheter och aktuella händelser.   

Undermenyrad kallar vi den rad av länkar som är placerad mellan huvudrubrikerna och affischerna. 
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3. Nöjesparken 

 

Huvudrubriker kallar vi de sex länkarna Nöjespark, Underhållning, Mat & Dryck, Show, Teater, 3D-Bio, 

Boende och Konferens & Event som liseberg.se strukteras upp kring och som finns utmärkta på startsidan och 

överst på varje webbsida inom platsen.   

Undermeny kallar vi den lista med länkar som är placerad under huvudrubrikerna på varje webbsida inom 

liseberg.se.   

Snabbnavigeringsfunktion är det navigeringsverktyg som finns placerad vid högra hörnet på varje sida inom 

liseberg.se.   

Sökknapp är den länk som finns placerad till höger om sökfunktionens inskrivningsruta och som efter klick 

genererar en lista med resultat kring det sökta ordet.   

Innehållssida är den information av text och länkar som finns placerad i mitten inom varje webbsida.  

Menystolpe är den menylista med länkar som är placerad till vänster på webbplatsen liseberg.se och som finns 

på alla av webbplatsens sidor.  
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4. Jul på Liseberg 
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5. Underhållning 
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6. Mat & Dryck 
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7. Show, teater, 3D-bio 
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8. Boende  
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9. Konferens & Event 

 


