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Abstract!
In a world of  smartphones and tablet computers in the hands of  people of  all ages, the demands on 

websites are higher than they were seven years ago. Despite this there are still a lot of  companies who 

have not adapted their websites to accommodate for this. This study is aimed towards enhancing the 

user experience on Karlstad Golf  Club's mobile website.  

!
The issue this study is aiming to solve, is the lack of  usability and high user experiences for golfers with 

mobile websites. Swedish golf  clubs are prime examples of  a category of  businesses that needs help in 

catching up with the technological development and facing the demands their target group are 

requesting. 

!
With the help of  interviews and user tests we have determined the needs of  the target group for a 

mobile website for Karlstads Golf  Club, and we've adapted the content after their needs and requests. 

The information from the interviews and user tests has been connected with theories of  usability, user 

experience and interaction design, to determine the studies validity from a scientific point of  view. 

!
The result of  the study shows that, through a clear definition of  the target groups needs and 

requirements, you can simplify the work of  creating a user friendly mobile website that enhances the 

user experience, both on and off  the golf  course. 

!
Keywords: User experience, usability, interaction design, golf  experience 
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!
Sammanfattning!
I en värld av smartphones och läsplattor i händer på folk i alla åldrar är kraven på webbplatser högre än 

de var för sju år sedan. Trots detta är det många som inte anpassat sin webbplats för att ackommodera 

för det. Denna studie riktar sig till att öka användarupplevelsen på den mobila webbplatsen för Karlstad 

Golfklubb.  

!
Problemet som studien har avsett att lösa, är bristen på användarvänlighee och förhöjda upplevelser hos 

golfare på mobilanpassade webbplatser. Svenska golfklubbar är ett tydligt exempel på webbplatser som 

inte genomgått den tekniska modernisering som dagens användare efterfrågar och kräver. 

!
Vi har med hjälp av intervjuer och användartester tagit reda på hur behovet för en mobilanpassad 

webbplats för Karlstad Golfklubb ser ut och anpassat innehåller efter deras önskemål och behov. 

Informationen från intervjuerna och synpunkterna från användartesterna har kopplats till teorier kring 

användarvänlighet, användarupplevelser och interaktionsdesign, för att bekräfta studiens giltighet ur ett 

vetenskapligt perspektiv. 

!
Resultatet i studien visar att man, genom en tydlig definition av målgruppens behov och önskemål, 

förenklar arbetet med att skapa en användarvänlig mobilanpassad webbplats som förhöjer upplevelsen 

både på och utanför golfbanan. 

!
Nyckelord: Användarupplevelse, användarvänlighet, interaktionsdesign, golfupplevelse  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Förord!
Vårt vetenskapliga C-projekt har grundat sig i Joakims geniuna golfintresse och Aleksanders tekniska 

expertis. Med anledning av att Karlstad Golfklubb blivit utnämnd till "Årets Golfklubb 2014", tyckte vi 

att dom som besöker klubben förtjänar att mötas av modern webbplats som underlättar och förhöjer 

deras golfupplevelse. Den mobilanpassade webbplatsen är ett komplement till den vanliga sidan och 

fungerar lika bra ute på banan, som hemma i soffan. 

!
Vi vill passa på att tacka alla som har hjälpt oss under processens gång, utan ert stöd och era synpunkter 

hade resultatet inte blivit lika bra. 

!
Tack till Micael Ericsson på Addoceo som är Karlstad Golfklubbs IT-ansvarig, som hjälpt oss med 

vissa tekniska svårigheter och hjälpt oss att hitta lösningar som bidragit till slutresultatet. 

!
Tack till Linda Ryan Bengtsson, som har varit vår handledare genom hela projektet - dina synpunkter 

och stöd under hela processen har varit till stor hjälp. 

!
Till sist vill vi självklart tacka Karlstad Golfklubb, för att vi fick möjligheten att göra vårt vetenskapliga 

C-projekt för just er. Utan er hjälp med information och material, hade vi inte kunnat ta fram den 

produkt som er målgrupp efterfrågar.  

!
Rapporten har varit en gemensam process och utifrån designskisserna som Joakim tagit fram, har 

Aleksander kodat webbplatsen och anpassat den efter de vanligaste smartphone- och 

läsplatteskärmarna.  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1. Inledning!
I det här kapitlet presenteras projektets problembakgrund. Därefter förklaras syftet med studien samt 

de frågeställningar som skall besvara syftet.  

!
“If  there's one thing you learn by working on a lot of  different Web sites, it's that almost any design idea – no 

matter how appallingly bad – can be made usable in the right circumstances, with enough effort.”  

- Steve Krug (2006 s. 185) 

!
I citatet ovan förklarar Steve Krug, författare och konsult inom användbarhet, ett orosmoment vid all 

utveckling av webbplatser och det finns kraftiga varningsflaggor som bör höjas kring mobila 

webbplatser och dess utformning. Hur bra en sida än kan vara i sitt fullständiga format, kan 

implementering av fel funktioner och design försämra upplevelsen. På samma sätt kan rätt design och 

funktion höja den mobila webbplatsen till något bättre än vad originalet är, eller ses som en fristående 

tjänst.  

!
“Outstanding user interface intelligibility is pointless if  the basic functions of  the artifact fail to satisfy 

the users’ needs. An intelligent and adaptive artifact with exceptional problem-solving capabilities is 

worthless if  it is too slow”  

- Löwgren och Stolterman (2007 s. 19) 

!
1.1 Bakgrund!
Det råder inget tvivel om att människor är mer uppkopplade än någonsin (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur [IIS] 2013). Våra smarta telefoner och läsplattor ger oss möjligheten att använda 

internets kapacitet nästan oberoende av vart vi befinner oss. 

!
Den traditionella dataskärmen har fått en stark konkurrent i den mer avancerade och högupplösta 

touchskärmen, där möjligheterna är nästintill obegränsade. Det finns dock vissa faktorer som inte går 

att bortse från. Även om storleken och upplösningen i en smartphone ständigt utvecklas, så går det inte 

att jämföra med skärmytan på traditionell dataskärm. Informationen som vanligtvis är läsbar och tydlig 

på en dataskärm, blir betydligt mindre på en smartphone.  

!
Användaren måste därför zooma för att kunna ta del av innehållet och därmed sjunker 

användarvänligheten och upplevelsen avsevärt. Lösningen på problemet är att göra en responsiv 

webbplats eller en mobilanpassad webbplats som automatiskt läses in när användaren surfar in via en 

smartphone eller surfplatta. Med responsiv webbplats menas webbplatser som automatiskt anpassar sig 

efter skärmens upplösning. Motsatsen till responsiv webb är fixerad eller oresponsiv webb, där layout på 

en hemsida är fixerad och endast kan ändras genom att vidarebefordra till en seperat sida (Marcotte 
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2010). Informationen anpassas efter skärmstorleken och upplösningen på telefonen, vilket underlättar 

navigeringen på touchskärmen.  

!
Många stora företag och organisationer har valt att modernisera sina webbplatser för att möta 

användarnas krav och nya surfvanor, vilket medför en stor investering både ekonomiskt, men även 

resursmässigt. Det gör att organisationer likt Karlstad Golfklubb, vilket definieras som en 

idrottsförening, har begränsad budget till att ta fram en webbplats som är anpassad till mobila 

plattformar. Oftast finns vare sig resurser eller kunskaper till att ta fram dessa lösningar inom 

organisationen och då övergår problemet till ett mer ekonomiskt, vilket i sin tur löper risk för att bli 

bortprioriterat. När en organisation inte tillgodoser sin målgrupps förväntningar och behov, löper de 

större risk att tappa intresset hos användarna och kan därmed förlora sin kundkrets - som i Karlstad 

Golfklubbs situation är de betalande medlemmarna, greenfeegäster och blivande golfare. Därför måste 

problemet tas på allvar och konkretisera vad målgruppen efterfrågar. 

!
Studien kommer att ligga till grund för en mobilanpassad webbplats, som ska säkerställa att intresset 

hos dem som redan använder den befintliga webbplatsen inte går förlorad, samtidigt som den skall 

locka till att nya användare vill använda sig av den mobilanpassade webbplatsen både på och utanför 

banan.  

!
I mars 2014, blev Karlstad Golfklubb utsedd till “Årets Golfklubb i Sverige” och det har 

uppmärksammats både i media och bland medlemmar och greenfeegäster. Syftet med studien och 

produktionen av webbplatsen blir därmed mer relevant, eftersom en modernisering av klubbens 

informationskanaler behöver möta användarnas behov och i slutändan ge en bättre golfupplevelse. 

!
Produktionen av webbplatsen underlättas då sidan inte skall göras responsiv (se avsnitt 1.5 

Avgränsningar), vilket av tekniska skäl i dagsläget inte är genomförbart, då studien har begränsad 

tillgång till plattformen som den är byggd på. Produktionsbyrån Kaigan som byggt webbplatsen, har 

gått med på att bistå med lättare konsultation kostnadsfritt, vilket gynnar Karlstad Golfklubb men 

framförallt arbetet med denna produktion.  

!
Eftersom den mobila webbplatsen kommer att fungera som en fristående lösning och hämta 

informationen från den befintliga webbplatsen, främjar det utvecklingen av nya funktioner som lämpar 

sig för mindre skärmar. Den viktigaste informationen från den befintliga webbplatsen paketeras i en 

mobilanpassad design och kompletteras med funktioner som användarna efterfrågar. Det medför en 

bredare helhetslösning och därmed en bättre användarupplevelse, oavsett vilken typ av användare som 

besöker sidan. 

!
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Målgruppen som produktionen riktar sig till, är de som använder sig av Karlstad Golfklubbs webbplats 

idag. De som drar nytta av informationen på den mobilanpassade sidan är medlemmar i klubben och 

greenfeegäster, alltså spelare som kommer som gäster och betalar för att spela på klubben, men även 

personer som väljer att ta grönt kort genom Karlstad Golfklubb.  

!
För att öka upplevelsen hos användarna söker studien svar på vad som efterfrågas av målgruppen och 

hur det skall presenteras på ett effektivt sätt i en mobilanpassad lösning. Till fördel från en responsiv 

lösning, kan den fristående mobila webbplatsen fyllas med exakt den information som användarna 

söker istället för att vara en miniatyr av den vanliga webbplatsen. På så vis kan sidan laddas snabbare 

och användaren hittar rätt information snabbare.  

!
Uppdateringar som görs i nyhetsflödet och kalendern på den befintliga webbplatsen kommer 

automatiskt att ändras på den mobilanpassade. Det kommer att underlätta administreringen av 

webbplatserna, eftersom publiceringen enbart behöver ske på ett ställe. Till förmån för den lösningen, 

kan klubben fortsätta att utnyttja funktionaliteten med automatisk publicering i deras Facebookgrupp. 

!
1.2 Problemområde!
Dagens användning av smartphones och läsplattor har givit en markant förändring i dagens webbklimat 

(IIS 2013). När smartphone var ett nytt fenomen, ansågs mobila webbplatser som en förminskad 

version av dess original på datorn, medan de i dagens klimat är helt egna webbplatser. Webbplatser 

fungerar inte bara som supplement till sina original utan i vissa fall även som separata hjälpmedel (Lee 

et al. 2012).  

!
Ett företags synlighet på nätet är en viktig faktor i dagens samhälle, då det ofta är där kunderna finns 

(IIS 2013), och i dagens nätkultur är det viktigt att ha en plats både mobilt och i den klassiska 

webbläsaren för datorn. Fler och fler företag tar chansen att bredda sitt uttryck på webben genom att 

göra så kallade responsiva eller mobilanpassade webbplatser. Det är en kostnad som inte alla kan ha råd 

med, vilket bidrar till att man kan hamna efter i utvecklingen och på sikt förlora kunder. Det gäller för 

ett företag eller organisation att bemöta de förväntningar och krav som kunderna faktiskt har. 

Utveckligen går framåt och kraven på att kunna ha en mobil- och läsplatteanpassad webbplats ökar i 

samma takt som användarna av mediet sprider sig i alla åldrar. 

!
Trots den utökade användning och optimeringen utav mobila webbplatser, får man inte glömma vikten 

av att anpassa sidan både för den teknikkunniga yngre generationen, samt den lite äldre kanske mer 

teknikilliterata generationen som kanske inte har lika lätt att hitta det de vill komma åt (Yelton 2012). 

Det är en tydlig problematik som studien måste ta hänsyn till, då åldern hos golfare, eller blivande 

golfare är oerhört spridd.  
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Även om åldern skiljer sig åt, så kan intresset och den information som användaren söker vara 

densamma. Därför måste den mobilanpassade webbplatsen fyllas med rätt sorts information som 

målgruppen söker, oavsett ålder, golfambition eller teknikerfarenhet.  

!
Även stora företag som Google stöter på problem när det kommer till att anpassa sig till flera kulturer 

(Reinecke & Bernstein, 2013). Google, som i det här sammanhanget kan anses enorm och irrelevant, 

har en enormt bred målgrupp att rikta sig till, på samma sätt som Karlstad Golfklubb har en väldigt 

bred målgrupp. Skillnaden är att Google har resurser att utveckla sina produkter som en golfklubb 

aldrig kan komma i närheten utav och det gör det svårare att finna en klar väg att gå vid utveckling av 

webbplatsen. Om en stor organisation som Google stöter på problem när det kommer till att anpassa 

sig efter sina kunder, trots enorma resurser, hur ska då en liten golfklubb från Karlstad kunna göra det? 

Google och Karlstad Golfklubb har inte samma målgrupp, och de har inte heller samma produkt. Men 

kärnan av problemet är densamma; hur man anpassar sig efter sin målgrupp, när ens målgrupp är 

väldigt bred. 

!
Utifrån samtalsintervjuer med golfare som har olika relation till Karlstad Golfklubb, söker studien svar 

på vilken information de efterfrågar, saknar och hur intresset för klubbens webbplats kan öka. 

Önskemålen lägger grunden till en designskiss (se Bilaga 6), som sedan utvecklas till en digital prototyp 

som i sin tur studien genomför användartester på. Användartesterna testar användarvänlighet och om 

syftet med den mobila webbplatsen uppfylls utifrån de önskemål och krav som belysts i 

samtalsintervjuerna. 

!
1.3 Syfte!
Syftet med studien är att öka användarnas golfupplevelse med hjälp av en mobilanpassad webbplats för 

Karlstad Golfklubb. Målgruppens önskemål, tillsammans med den information och de funktioner som 

de ansett saknas kommer att optimeras och anpassas för bästa användarupplevelse på en smartphone, 

såväl på banan, som innan besöket. Den primära målgruppen är dem som redan utövar sporten och 

den sekundära målgruppen blir de som vill som vill börja spela golf. 

!
1.4 Problemformulering!
Karlstad Golfklubb har likt många andra svenska golfklubbar en webbplats som inte är anpassad till 

dagens teknik som domineras av smarta telefoner och läsplattor. Tekniken tilltalar allt fler människor i 

alla åldrar. Det medför allt högre krav på hur webbplatser anpassas efter pekskärmarnas storlek och 

möjligheter, allt för att behålla användarvänligheten och upplevelsen.  

!
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Med hjälp av intervjuer av olika typer av användare av den befintliga webbplatsen, söker studien svar på 

vilken information som målgruppen använder mest, vad som saknas och hur deras golfupplevelse på 

och utanför banan kan bli bättre. 

!
1.5 Avgränsningar!
Studien kommer att besvara frågor angående mobila webbplatslösningar ur ett generellt perspektiv. 

Syftet och problemområdet är anpassat till Karlstad Golfklubb och är anpassat till deras målgrupp som 

består av medlemmar, greenfeegäster och dom som väljer att ta grönt kort hos klubben. 

!
Med hänsyn till Karlstad Golfklubbs önskemål kommer slutprodukten inte vara en responsiv 

webbplats. Produktionen innefattar en mobilanpassad webbplats, som är tillgänglig i webbläsare för 

smartphone och läsplatta. Den kommer att vara en fristående webbplats bestående av information som 

uppdateras från den befintliga webbplatsen, så som nyhetsflöde och kalender, men även statisk 

information som inte ändras under säsongen men som målgruppen efterfrågar och tidigare saknat. 

 
Produktionen innefattar inga ändringar på klubbens befintliga webbplats, vilket förtydligas i 

metodkapitlet som tar grund i mobila webbplatslösningar. 

!
Studien kommer endast att behandla mobila webbplatslösningar utanför ramen av responsiv design. 

Det medför att studien inte kommer att vara generaliserbar på alla mobila designlösningar, men 

kommer att ta upp det som utgör grunden för utveckling mobilt för att tillfredsställa målgruppen. 

Resultatet av studien kommer inte att kunna appliceras generellt på responsiv designteori eller 

webbdesignteori, men däremot kommer den att kunna användas för att förstå användarupplevelser 

mobilt och användbarhet. 

!
Studien avser inte att undersöka hur webbplatser inom genren sport ser ut ur ett designperspektiv. 

Studien vill hitta ett samband mellan användarupplevelser och användbarhet via intervjuer och 

användartester som sedan möter efterfrågan hos Karlstad Golfklubbs målgrupp. 

!
1.5.1 Grafisk Profil!
Produktionen och designen kommer att utgå från de riktlinjer som återfinns i Karlstad Golfklubbs 

grafiska profil. För att studiens resultat skall bli generaliserbart, behandlas teorier kring 

användarupplevelser och användarvänlighet ur ett bredare perspektiv, vilket kan appliceras på 

mobilanpassade webbplatser, i det här fallet för Karlstad Golfklubb. Med hjälp av klubbens grafiska 

profil som bestämmer färgval och typsnitt, ökar igenkänningsfaktorn och användarna får en bättre 

helhetsupplevelse oavsett om de besöker den befintliga webbplatsen via dator, eller den mobilanpassade 

sidan på en smartphone eller läsplatta. 
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Eftersom klubben i mars 2014 blev utnämnd till “Årets Golfklubb 2014”, har Karlstad Golfklubbs 

logotyp kompletterats enligt den grafiska profilen med denna undertext (se fig. 1). Produktionen 

kommer således att använda sig den nya logotypen till fördel för den goda publicitet och den goda 

marknadsföring som den medför. 

!  

Fig. 1 - Årets golfklubblogotyp som numer används enligt Karlstad Golfklubbs grafiska profil!!
1.5.2 CMS (Content Management System)!
CMS står för Content Management System och används som ett sätt att reglera hur och när 

information distribueras. George Pullman och Baotong Gu (2009) förklarar det på ett bra sätt när de 

säger  

!
”This software has garnered such attention in the last five years that today when people hear the acronym CMS 

they assume it refers to a piece of  software that tracks, organizes, and distributes information. The typical CMS 

consists of  two parts: a database containing data and metadata and a Web template that controls the "look and 

feel" of  information.” (Pullman & Gu 2009 s. 7) 

!
Det här är väldigt teknokratiskt, och kan kännas som mycket information. Studien kommer däremot 

hänvisa till termen och det är av viss vikt att man förstår hur verktyget fungerar och varför det används. 

Ett tydligt exempel på hur ett CMS fungerar är dagens bloggar. Många bloggar har en 

administrationspanel, där man kan lägga till nya poster och kategorier. Denna administrationspanel är 

navet i ett CMS, vilket studien kommer att återkoppla till under flera tillfällen. 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2. Teoretiska utgångspunkter!
I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. 

Valet av teorier har utgått från problemområdet om hur golfupplevelsen på Karlstad Golfklubb kan bli ännu högre. 

Interaktionsdesign ligger till grund för användarupplevelser, eftersom designens syfte är att få användaren att vilja 

använda och utforska produkten. Användarvänligheten bestäms utifrån hur lätthanterlig produkten är och vilket syfte 

som interaktionsdesignen fyller för slutanvändaren, vilket i slutändan resulterar i en bättre helhetsupplevelse. 

!
2.1 Tidigare forskning!
Det finns ingen tydlig tidigare forskning inom området användarupplevelser på mobila webbplatser 

eller mobila tilläggsplatser. Den tidigare forskning inom området mobil webb och mobilanvändning är 

riktad mot användbarhet och design mot mobila plattformar (se Stienmetz et al. 2013; Yong Gu et al. 

2006; ). Det diskuteras även väldigt mycket i forskningen angående design utav mobila webbplatser, och 

dess förändring utav webbens uttryck ur ett design- och hanteringsperspektiv (se Matsudaira 2013; 

Bohyun 2013;). 

!
Även inom ämnet användbarhet har forskningen fokuserat på uppbyggnaden av mobila sidor och 

tjänster gentemot ett företagsekonomiskt perspektiv. Det riktas även mycket fokus mot att få hela sidor 

att översättas på rätt, användbart, sätt mot användare (se Narashimhan & Lindgaard 2002; Ozkan 

2002). Denna forskning riktar sig mot skaparen snarare än konsumenten på det sätt att den vill ta reda 

på hur man på bäst och snyggast sätt designar mobila webbplatser eller applikationer för att få med det 

som är viktigt för skaparen (Nielsen & Budiu 2013). 

!
Forskningen inom användarupplevelser på mobila webbplatser eller mobila tilläggstjänster är relativt ny 

och inte så utforskad. Det beror på att det är ett relativt smalt ämne samt ett ämne som sedan det 

uppfanns har befunnit sig i ständig utveckling. Utvecklingen har bidragit till svårigheter med att befästa 

teorier och tankar kring det. Tidigare artiklar hänvisar till effekten den mobila användningen har på 

användare och hur man får med så mycket som möjligt i det mindre formatet. Forskning om 

upplevelserna kring användningen och vad konsumenten vill ha är väldigt begränsad. 

!
2.2 Interaktionsdesign!
Interaktionsdesign är något väldigt komplext och svårdefinierat, dels för att det ständigt utvecklas i takt 

med att ny teknik ser dagens ljus, men framför allt för att interaktionen oftast sker mellan människor 

och digitala artefakter. Löwgren och Stolterman (2004) definierar en digital artefakt som en produkt 

innehållande informationsteknik, vilket återfinns överallt i vår vardag. Digitala artefakter kan vara 

produkter som både hjälper eller försvårar den dagliga livssituationen.  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Med anledning av hur viktiga dessa artefakter är, ställs det höga krav på den som skapat artefakten, det 

vill säga den som bär ansvaret - designern. För att kvalitén ska anses hög hos användarna, behöver 

designern ta hänsyn till en rad olika faktorer. Löwgren och Stolterman (2004) tar bland annat upp, 

önskemål, behov, trender och förväntningar, som stora påverkningsfaktorer när det kommer till hur hög 

kvalité en digital artefakt har. Det går heller inte att bortse från tycke och smak, vilket av naturliga skäl 

är individuellt, men ändå en viktigt aspekt som inte går att ignorera. 

!
Som Löwgren och Stolterman (2004) förtydligar, har de flesta artefakter fått sina egenskaper utifrån 

misslyckandet eller av att oväntade egenskaper från skapandet av helt andra artefakter tagit form. 

Egenskaperna kan uppkomma från okunskap eller att den som designat artefakten inte kunnat hantera 

komplexiteten i designen. Det bidrar till problematiken som medför att det inte finns någon designmall 

som man kan följa för att tilltala alla människor. Det leder i sin tur till att all design kan och bör ses som 

bristfällig eller otillräcklig.  

!
Preece (2002) förklarar interaktionsdesign som ett verktyg för öka användarvänligheten, vilket i sin tur 

utvecklar människors förmåga att kommunicera, interagera och arbeta. Genom att skapa interaktiva 

produkter, digitala artefakter, underlättar det människors sätt att leva. Det görs enligt Preece (2002) 

enklast genom fyra steg. Först behöver man identifiera behov och fastställa de krav som efterfrågas. 

Utifrån behoven och kraven, arbetar man fram olika designskisser för att tillgodose dessa krav. 

Skisserna behöver inte vara färdiga interaktiva produkter, utan man kan med fördel använda papper och 

penna, vilket är mindre tidskrävande och kostsamt att ta fram, till skillnad från en kodad webbplats. I 

tredje steget gör man interaktiva versioner av skisserna så att det går att bedöma deras kvalitet. Till sist 

så utvärderar man slutprodukten genom hela processen, för att säkerställa att man tillgodoser 

användarnas efterfrågan och krav. Preece (2002) påpekar vikten av att kartlägga behoven och 

önskemålen innan arbetet med själva produkten påbörjas. Om inte användarnas krav och behov tas 

med i beräkningarna för interaktionsdesignen, blir användarvänligheten lägre och produkten blir i 

slutändan syfteslös.  

!
Det är uppenbart att det största fokuset måste läggas på användarna när man designar en produkt. Men 

för att få ut rätt information av användarna, påpekar Preece (2002) vikten av att man specificerar vilka 

kriterier kopplade till användarupplevelse och användarvänlighet som produkten skall uppnå, samt att 

lokalisera vem eller vilka användarna av produkten kommer att vara. Det sista och kanske viktigaste 

steget är att man utifrån användartesterna lyssnar till användarnas invändningar, men även om det 

uppkommer nya önskemål och krav som kan utveckla upplevelsen och användarvänligheten ytterligare. 

Stegen måste göras under upprepade gånger under designprocessen, eftersom en innovation ständigt 

utvecklas i samband med den feedback man samlar in från användarna och erfarenheterna från de 

problem som eventuellt uppstår under testperioden.  
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2.3 Användbarhet!
Användbarhet är, i sin kärna, ett sätt att ta fram produkter som inte bara gör sitt jobb utan är lätta, 

effektiva och underhållande att använda (Preece 2002). Idén om användbarhet inom webb kommer från 

studier om Människa Dator-Interaktion, eller engelskans Human Computer Interaction som kommer 

att förklaras vidare som HCI (Badre 2002). HCI handlar om hur människor interagerar med datorer, 

och kommer från uppkomsten av mer och mer interaktiva medier som datorn på tidigt 80-tal (Badre 

2002). 

!
Från studierna om hur människor interagerar, började forskare intressera sig för vad som är bra 

respektive dåliga sätt att designa interaktiva produkter. Främst fick det fart när det började dyka upp 

produkter med grafiska gränssnitt, som Xerox Star eller Apple Computers dator Lisa (Badre 2002). 

Användbarhet handlar om hur man tar fram och designar dessa produkter för att uppfylla mål inom 

användbarhet som effektiva att använda, säkra att använda, lätta att lära sig, enkla att komma ihåg och 

uppfylla en nytta (Preece 2002). Även Löwgren (1993 refererad i Cronholm 1998) tar upp dessa 

aspekter. Här menar däremot Cronholm att Löwgren och Preece är liknande men skiljer sig på vissa 

plan, som lättlärbarheten. Löwgren är mer riktad mot novisens möjlighet att använda produkten medan 

Preece fokuserar på tiden det tar att lära sig produkten (Cronholm 1998). 

!
Användbarhet inom webbdesign talar mycket för Preece tankar då det gäller att få en konsument att så 

snabbt som möjligt förstå hur och varför man ska interagera på en hemsida. Inom användbarhet på 

webben kommer konsumenten ännu mer i fokus och graden av användbarhet mäts av mänskliga 

faktorer (Badre 2002). 

!
Även en tredje forskare har något att säga om saken, Shackel pratar om användbarhet på det här sättet 

“The capability to be used by humans easily and effectivley” (Shackel 1984 refererad i Cronholm 1998). 

Studien kommer att använda användbarhet som begrepp med hjälp av alla dessa forskare. Mobil webb 

är fortfarande en relativt ny företeelse och användbarheten på mobila webbplatser kan endast hämta 

inspiration, men inte grundas i tidigare idéer om användbarhet på nätet som Badre pratar om.  

!
Cronholm (1998) tar upp de tre forskarna på ett bra sätt i sin avhandling. Enligt honom är 

användbarhet något som uppstår i samband med användning. Användbarhet mäts efter produktens 

förmåga att användas och förstås utav användare när de söker använda den i diverse syftesbestämda 

uppgifter. Alltså i vilket omfattning det finns möjligheter för slutanvändare att interagera med 

produkten(Cronholm 1998).  

!
Även Nielsen och Budiu (2013) påpekar vikten av att anpassa design och information efter skärmyta 

istället för att att göra en miniatyr av den ursprungliga webbplatsen. Webbplatser anpassar sig bättre för 
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den mobila marknaden, med hjälp av den responsiva tekniken men det finns fortfarande data och 

statistik på att användare är mer benägna att förstå en separat mobilanpassad sida än en avskalad 

version av originalet (Nielsen & Budiu 2013). 

!
2.4 Användarupplevelse!
Användarupplevelsen är central vid uppbyggnaden utav webbplatser. Eftersom varje webbplats, oavsett 

form eller mål, är en självlärningsapparat för konsumenten krävs ett väl genomtänkt arbete kring 

användarupplevelsen (Garrett 2011). Att skapa en webbplats med god användarupplevelse innebär inte 

bara att designa en estetiskt tilltalande sida. Man måste tänka i banor att det som finns på sidan ska ha 

ett kontextuellt värde (Garrett 2011). 

!
När användare navigerar ett gränssnitt måste de först orientera sig med designen och förstå sig på hur 

de ska interagera (Sundar et al 2013). Om man inte tagit användaren i beaktning vid designen utav 

gränssnittet kommer det att med största sannolikhet leda till en sämre användarupplevelse. Genom att 

utveckla en dålig användarupplevelse kan man få användaren att känna sig dum, och det finns få sätt 

som lättare skrämmer bort användare än att ge dem känslan av att de är dumma (Garrett 2011). 

!
Användarupplevelse är i grund och botten bara en underkategori till upplevelsen, med sitt stora fokus 

på interaktiva medier och produkter (Hassenzahl 2013). Varje upplevelsedesign på webben söker att 

minska problem som kan uppstå hos användaren. Det viktiga i design riktad mot användarupplevelsen 

kan sägas vara att öka effektiviteten genom att minska antalet misstag en användare kan göra samt att 

hjälpa folk arbeta snabbare (Garrett 2011). 

!
2.4.1 Användarupplevelsens process!
Designen bakom användarupplevelsen riktar sig helt mot att förbereda sig för allt som en användare 

kan tänkas göra. Så att ingenting oväntat sker som man inte redan förutsett i designfasen (Garrett 

2011). För att underlätta användarupplevelsen, pratar man om de fem planen, vilket innefattar: Strategi 

(Strategy), Omfattning (Scope), Struktur (Structure), Skelett (Skeleton) och Yta (Surface). 

!
Strategi!
Här tar vi upp vad som är planen med webbplatsen. Vad ska den uppfylla? Båda för producent och för 

framtida konsument. Vissa element i det här planet är lätta att förklara som vi vill sälja och 

konsumenter vill köpa. Vissa element som hur vi exempelvis vill behandla reklam och liknande kan vara 

svårare att förklara. 

!
!
!
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Omfattning!
I omfattning pratar man om hur pass omfattande en webbplats ska vara i sin struktur. Här kan man 

välja att ha med eller inte ha med vissa funktioner. Exempelvis kan du på vissa sidor välja att spara ditt 

lösenord, om det är en funktion som ska finnas eller ej avgörs av omfattningen. 

!
Struktur!
Det strukturella planet är föregångaren till skelettet. Strukturen är mer abstrakt och förklarar istället för 

vart saker ska vara, hur användaren tar sig till ställen. Många webbplatser har ett sorts 

brödsmulespår(bread crumbs) som förklarar strukturen. 

!
Skelett!
Skelettet på en webbplats, precis som i kroppen, är det som håller sidan samman och gör den 

navigerbar. I skelettet bestämmer man hur man lägger upp hemsidan, vart knappar ska finnas och vart 

menyer ska finnas exempelvis. 

!
Yta!
Ytplanet representerar det som är den “färdiga produkten”. Alltså det som användaren kommer att se 

och det som användare kommer att kunna interagera med. Här räknas allt från textinnehållet i en blogg 

till kundvagnsknappen på en webbshop. 

!
Alla dessa plan läggs fram, och arbetas med, för att i slutändan göra upplevelsen av webbplatsen så bra 

som möjligt. För att användarupplevelsen ska bli optimal kan man inte hoppa över något av planen, 

eller låta något av planen vara färdigt innan planet innan är klart (Garrett 2011). 

!
2.4.2 Användarcentrerad Design!
Med hänvisning till studiens syfte är det bra att belysa användarcentrerad design (ACD). ACD är något 

som producenter använder sig av för att utveckla en så bra användarupplevelse som möjligt. Det är med 

hjälp av ACD som man tar reda på vad användaren vill ha och hur de vill ha det (Maier et al 2012). 

!
2.4.3 Vattenfallsutveckling & Agil Utveckling!
Eftersom studien avser finna vad användare av en mobil webbplats vill ha och hur de vill kunna 

använda det är ACD något som är bra att luta sig tillbaka mot som teori. Inom ACD finns två teorier 

angående utveckling. Teorierna är vattenfallsutveckling & agil utveckling (Maier et al 2012). Det är två 

teorier som tar upp liknande saker, men skillnaderna kommer fram i hur pass vänliga teorierna är till 

förändringar i utvecklingsfasen.  

!
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I vattenfallsutveckling arbetar man efter ett färdigt system, liknande de fem planen i 

användarupplevelsen, och tar sig vidare i utvecklingsfasen genom att genomföra de tidigare elementen. 

Agil utveckling är på samma sätt uppbyggd med att man förutsätter vad som behövs göras och tar fram 

wireframes, vilket är ett sorts mall över hur en webbplats ska vara uppbyggd, och liknande. Skillnaden 

kommer i att inom agil utveckling har man lättare att förändra design och andra utvecklingselement, allt 

eftersom man får kritik och ny åsikter om hur produkten bör se ut och fungera (Maier et al 2012). 

!
Inom produktionen av en mobil webbplats som skall riktas och produceras efter användarnas behov 

och villkor är en agil utvecklingsmetod i studiens syfte, mest användbar eftersom det gäller att ständigt 

vara medveten om vad kunden vill ha och vara beredd att förändra produkten under utvecklingen.  

!
Inom vattenfallsutveckling förbereder man en väg att gå och ändrar inte på den. I den agila 

utvecklingen ger man sig själv och projektet möjlighet att ändra på sig under projektets gång. Därför 

kommer studien att med hjälp av användartester, säkerställa att informationen och funktionerna 

fungerar på ett användarvänligt sätt och att webbplatsen består av den information som målgruppen 

efterfrågar. Under användartesternas gång kommer webbplatsen att utvecklas genom att utgå från 

användarnas åsikter och tankar, vilket följer den agila utvecklingens principer. 

!
2.4.4 Vidareutveckling av de teoretiska aspekterna!
Utifrån de tidigare uppställda teorier och studiens problemområde, kommer användarupplevelse, 

användarvänlighet och interaktionsdesign att brytas ner till mätbara variabler i metodkapitlet. Genom 

att undersöka hur upplevelsen och användarvänligheten för användarna av Karlstad Golfklubbs 

mobilanpassade webbplats kan förhöjas, underlättar det utvecklingen att slutprodukten. Webbplatsens 

interaktionsdesign får därmed ett högt syfte och fyller en viktig funktion för målgruppen. 

!
2.5 Utelämnade teorier!
Det finns teorier och principer inom design som studien inte avser att använda då de inte är relevanta 

för det uppställda problemområdet. Vi ämnar finna en väg för nyutveckling av en mobilanpassad 

webbplats utifrån golfares och blivande golfares synpunkter och önskemål gällande information och 

funktioner som kan förhöja deras golfupplevelse. Därav kommer studien inte att ta avstamp i färgteori 

eller typografi utan utgå ifrån Karlstad Golfklubbs grafiska profil. Förarbetet kommer heller inte ta 

hänsyn till genren sport och mobil webb i kombination, då vi tidigare nämt att svenska golfsidor oftast 

är omoderna och inte utgör någon referenspunkt för hur en mobilanpassad webbplats för en golfklubb 

bör se ut. Studien avser att använda teorier kring användarvänlighet, användarupplevelse och 

interaktionsdesign för att i slutändan förhöja golfupplevelsen på Karlstad Golfklubb. 

!
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3. Metod!
I det här kapitlet presenteras de metoder som studien använder sig av, vilket genomgångssätt som använts samt kritik som 

riktas mot metoderna. En diskussion om metodernas validitet och reliabilitet återfinns även i detta kapitel.  

!
3.1 Forskningsansats!
Studien kommer att utvecklas utifrån två kvalitativa metoder, dels samtalsintervjuer med representanter 

ur målgruppen och avslutningsvis användartester. Valet av kvalitativa metoder används av naturliga skäl 

eftersom de söker beskrivningar om fenomen, (Larsson 2011) till skillnad från kvantitativa metoder 

som söker samband i redan antagna begrepp och förutbestämda kvalitéer (Eneroth 1984). Intervjuer 

används med fördel till att upptäcka och förstå vad människor känner inför något (Starrin och Renck 

1996). Det kan vara allt från egenskaper till varför vissa attityder yttras. Den icke-standardiserade 

intervju-tekniken som studien kommer att använda sig av, utgår från ett öppet samtalsklimat, där vare 

sig respondenten eller den som intervjuar kan förutspå de svar och följdfrågor som kan uppkomma 

under samtalet (Starrin och Renck 1996). Vissa fasta punkter i form av en intervjumanual (Se bilaga 1 

och 2), kommer att leda samtalsintervjun, men för att minimera risken för viss nervositet hos 

respondenterna, hålls samtalsklimatet öppet och avdramatiserat där intervjuerna kommer att 

genomföras på en plats som respondenten önskar. Intervjuerna genomförs med syfte att undersöka vad 

Karlstad Golfklubbs målgrupp använder den befintliga webbplatsen till, hur intresset för informationen 

kan öka och vad de anser är viktigast att kunna läsa på en mobilanpassad webbplats, oavsett om du 

befinner dig på banan eller innan besöket på klubben. 

!
För att säkerställa att informationen tilltalar målgruppen och är tillräckligt användarvänlig för att kunna 

användas både på och utanför banan, så utförs användartester på personer i målgruppen. Utifrån 

användartesterna kommer studien mäta effektiviteten i hur snabbt respondenterna hittar informationen 

de söker och hur de upplever användarvänligheten på webbplatsen. Respondenterna får även möjlighet 

att lämna synpunkter och personliga åsikter gällande design och funktionalitet. Användartesterna 

kompletterar även informationen från intervjuerna, så att så många önskemål som möjligt synliggörs 

och kan hjälpa studien till en mobilanpassad webbplats som innehåller det som efterfrågas. 

!
3.1.1 Val av metod!
Studien kommer att utvecklas utifrån två metoder för att söka svar till det uppställda problemområdet. I 

första stadiet kommer samtalsintervjuer att utföras, dels för att undersöka behovet för en 

mobilanpassad webbplats för golfare, men även för att kartlägga vilka behov och önskemål som finns. 

Intervjuerna kommer sedan att kompletteras med ett antal användartester som genomförs av slumpvis 

utvalda personer i målgruppen, för att fastställa att informationen på webbplatsen motsvarar 

målgruppens förväntningar. Testerna genomförs med fokus på att uppnå en hög användarupplevelse 
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och användarvänlighet, samt för att säkerställa att webbplatsen fungerar på användarnas olika 

plattformar. Användartesterna kommer att utföras efter att intervjuerna är transkriberade och 

analyserade, för att utifrån önskemålen ta fram den information och de funktioner som webbplatsen 

skall bestå av. Användarna kommer sedan att få instruktioner (se Bilaga 4) som får dem att interagera 

med webbplatsen och säkerställa och hjälpa produktionen att uppnå en hög användarvänlighet och 

upplevelse. 

!
Dessa metoder är valda för att på bästa sätt kunna utöva en agil utvecklingsprocess utav webbplatsen. 

Genom att blanda in intervjuer och användartester under tiden som webbplatsen utvecklas kan vi 

parallellt förändra och optimera funktioner för att öka upplevelsen på webbplatsen. 

!
3.2 Intervju!
För att kartlägga målgruppens behov och önskemål, kommer studien att använda sig av 

samtalsintervjuer. De kommer att genomföras på medlemmar i Karlstad golfklubb, greenfeegäster och 

dem som väljer att ta grönt kort hos klubben. Intervjuerna kommer att fokusera på hur deras vanor och 

intresse för golfklubbars webbplatser ser ut. Samtalen kommer att genomföras utifrån två 

intervjumanualer av semistrukturerade former (Østbye et al. 2004), en som riktar sig till medlemmar 

och greenfeegäster (se Bilaga 1) som har tidigare erfarenhet av golfspel och en manual som ser över nya 

golfares önskemål och behov (se Bilaga 2). 

!
Då Karlstad golfklubb önskar att behålla de funktioner som de idag använder på den vanliga 

webbplatsen, kommer studien att med hjälp av intervjuerna, söka svar på vilken information som anses 

viktigast av de olika användarna i målgruppen. Det görs för att informationen på den mobilanpassade 

sidan, skall bli så tillfredställande som möjligt, oavsett användare. Genom att göra flera 

samtalsintervjuer bidrar det till en djupare förståelse av en större del av målgruppen, vilket underlättar 

att finna mönster i svaren (Esaiasson et al. 2012).  

!
Forskaren ställer sig i en lyssnande position snarare än antagande och försöker på så sätt komma åt de 

djupa tankarna hos respondenten (Eneroth 1984). Det är av stor vikt för studien då resultatet bygger på 

varför användarnas attityder och åsikter ser ut som dom gör. Studien kommer att använda sig av sex 

stycken intervjuer och en sjunde för att säkerställa att resultatet har uppnått en mättnad (Esaiasson et al. 

2012).  

!
!
!
!
!
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3.2.1 Urval!
Ett typurval lämpar sig enligt Ekström och Larsson (2010) bäst när man söker svar hos de personer 

som anses representera ett visst fenomen, i det här fallet handlar det om personer som golfar eller ska 

börja spela golf. Det här utgör studiens population och för att nå en djupare förståelse inom 

populationen så har en variation av kunskap och erfarenheter inom målgruppen undersökts. 

Respondenterna har i första hand fått förfrågan via Karlstad Golfklubbs Facebookgrupp, vilket består 

av både dem som är medlemmar eller besöker klubben ofta som greenfeegäster. Tillvägagångssättet har 

fått kompletterats genom spontana förfrågningar ute på klubben, dels för att nå upp till en tillräckligt 

stor andel respondenter, men även för att nå ut till dem som vill börja spela golf  hos Karlstad 

Golfklubb. Urvalet har fördelats på dem som varit först med att tackat ja oavsett kön. Studien har 

utvecklats med hjälp av ett snöbollsurval (Esaiasson et al. 2012), där de respondenter som ställt upp 

intervjun, fått peka ut personer inom populationen som kan vara värdefulla att intervjua. 

Respondenterna som ställt upp på intervjuerna är inte samma som studien använt sig av under 

användartesterna. Dels för att inte behöva ta hänsyn till de förutfattade meningar som kan ha uppstått 

från intervjuerna vad gäller webbplatsens innehåll och syfte, men även för att få möjlighet till ytterligare 

åsikter angående webbplatsens svar på studiens problemområde. 

!
Populationen av klubbens medlemmar och greenfeegäster utgör den stora kunskapsbanken, där studien 

använder sig av respondenternas tidigare erfarenheter och upplevelser tillförmån för utvecklingen av en 

mobilanpassad webbplats och en hög användarupplevelse bland golfare.  

!
3.2.2 Genomförande!
Projektets problemområde har legat till grund för hur studien skall utvecklas. Intervjuerna har 

genomförts med syfte att undersöka vilken information som målgruppen anser viktig eller som de 

saknar i sin golfupplevelse på Karlstad Golfklubb. Den befintliga webbplatsen är byggd i ett relativt 

simpelt CMS-verkyg som heter i.web och används av många golfklubbar i Sverige.  

!
Utifrån de tekniska begränsningarna, har intervjuerna genomförts för att belysa vilken information som 

används oftast av målgruppen och vad de saknar eller önskar att hitta på en mobilanpassad webbplats 

för Karlstad Golfklubb.   

!
Utifrån transkriberingen av intervjuerna, tematiserades önskemålen och behoven för att på ett mer 

överskådligt sätt, kartlägga vad som ansågs viktigt hos respondenterna, samt hitta återkommande svar. 

Önskemålen har sedan jämförts med den begränsade statistik (se Bilaga 7) som finns att tillgå i CMS-

verktyget för att säkerställa att det som respondenterna delgivit i sina intervjuer kan bekräftas av 

sidvisningsstatistiken och eventuellt hitta luckor i deras svar. 

!
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Båda intervjumanualerna (se Bilaga 1 och 2) öppnade med enkla frågor som fick respondenten att 

slappna av. I inledningen av intervjun fick respondenten prata fritt om sin golfbakgrund och varför de 

valt att representera just Karlstad golfklubb. Medlemmarna och greenfeegästerna fick sedan svara på 

hur ofta de spelar och bokar starttid, hur de går tillväga och varför. För att undersöka intresset av den 

befintliga webbplatsen, frågade vi även respondenterna hur ofta de besökte sidan, på vilken plattform 

och varför. De respondenter som inte besökte sidan alls, eller väldigt sällan ställdes även följdfrågor om 

varför de inte besöker sidan och om det fanns någon funktion eller information som kunde förändra 

deras vanor. Vidare ställdes frågor om hur de ställde sig till möjligheten att använda sin smartphone på 

banan och vilka funktioner som hade varit intressant att utveckla. Till gästspelande golfare ställde vi 

frågor om hur de tyckte att användbarheten på den befintliga webbplatsen var och om det var lätt att 

hitta information, samt vilken plattform de oftast använder när de besöker Karlstadgk.se. För att 

säkerställa vad man som gästspelare efterfrågar, ställde vi frågor om vilken information som var 

viktigast att kunna ta del av innan besöket, samt hur de tar reda på information om adress och 

vägbeskrivning till banan. Greenfeegäster har fått svara på om deras hemmaklubb använder någon 

funktion som Karlstad Golfklubb i dagsläget saknar och som de efterfrågar och skulle underlätta 

besöket.  

!
Till respondenterna som höll på med, eller precis genomfört kursen för grönt kort, ställdes frågor om 

varför de valt just Karlstad Golfklubb och om de besöker den befintliga webbplatsen och varför. Vidare 

fokuserades intervjuerna på hur de upplevde att webbplatsen tillgodosåg deras önskemål och vad som 

skulle kunna förhöja upplevelsen för dem som väljer att ta grönt kort på Karlstad golfklubb. Det 

ställdes även samma frågor som för medlemmar och greenfeegäster, när det gällde vilka funktioner som 

skulle vara intressanta att använda i mobilen under tiden man besöker banan. 

!
Intervjuerna har bandats med hjälp av mobiltelefoner, vilket har underlättat arbetet med 

transkriberingen. Utifrån transkriberingen har vi sedan tematiserat vilka funktioner som målgruppen 

efterfrågar, vilket ligger till grund för slutproduktens innehåll. Med hänsyn till de begränsningar som 

finns i Karlstad Golfklubbs CMS-verkyg som webbplatsen är byggd på, har vi med hjälp av 

respondenternas önskemål och förväntningar utformat en webbplats som tillgodoser deras krav. 

!
3.2.3 Operationalisering - Intervju!
Studien har som avsikt att undersöka behovet av en mobilanpassad webbplats för golfare på Karlstad 

Golfklubb. Samtalsintervjuerna ligger till grund för att undersöka vilken information som målgruppen 

efterfrågar, vilket i sin tur skall bidra till en bättre golfupplevelse. Genom att ta reda på vad användarna 

önskar, kan produktionen av den mobila webbplatsen bli effektivare och fyllas med rätt information, på 

ett tilltalande sätt som ökar användarvänligheten.  

!
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Enligt Preece (2002) teori om interaktionsdesign, är första steget att undersöka målgruppens behov och 

önskemål. Studien använder sig därför utav samtalsintervjuer för att identifiera behoven och tillgodose 

kraven som webbplatsen behöver uppfylla. 

!
Hög användbarhet definierar en produkt som känns lätt att använda och att den uppfyller en syfte 

(Preece 2002). Utifrån respondenternas svar angående hur placering av information bör se ut och hur 

de vill ta till sig den, kan studien minimera risken för eventuella störningsmoment eller invändningar 

som kan försämra användbarheten och även upplevelsen. 

!
Garret (2011) nämner att innehållet på en webbplats bör ha ett kontextuellt värde för användaren om 

informationen skall utgöra någon nytta, därför används intervjuerna för att kartlägga vilken 

information som anses viktigast oavsett vilken typ av golfare du är eller om du vill besöka webbplatsen 

innan eller under besöket på klubben. 

!
3.2.4 Etik!
Under insamlingen av datan från intervjuer, gäller det att applicera god forskningsetik, med respekt för 

respondenternas personliga berättelser. Det är viktigt att informera att respondenterna och den 

insamlade datan, så som namn, datum och eventuellt andra känsliga berättelser, behandlas anonymt och 

enbart inom den aktuella studien (Ahrne & Svensson 2013). För att uttrycka sin respekt och ge 

respondenten en bekräftelse på anonymitet genom hela studien, skriver forskaren ett informerat 

samtycke (se Bilaga 3) som sedan respondenten godkänner och signerar. Det som bör finnas med i 

samtycket, är att forskaren garanterar det frivilliga deltagandet, fullständig anonymitet men även 

samtycke om att respondenten fritt kan välja att avstå från att besvara känsliga frågor (Ahrne & 

Svensson 2013). Transkriberingen av varje enskild intervju visas i sin helhet för respektive respondent 

för godkännande av att uppfattningen är korrekt och för att säkerställa att ingenting kan misstolkas 

(Jacobsen 2011).  

!
3.3 Användartester!
Användartester genomförs i syfte att komplettera informationen från intervjun och få en tydligare bild 

om hur målgruppen upplever användarvänligheten på webbplatsen. Ett användartest tydliggör hur 

användarna utnyttjar produkten och om de använder den på det sätt som den avser att göra (Barnum 

2011 refererad i Jameson 2013). 

!
Användartesterna utgör ett bra komplement och utveckling av intervjuerna. Behov och önskemål från 

respondenterna i samtalsintervjuerna, testas och undersöks i användartesterna och utrymme till nya 

funktioner tas emot och diskuteras till förmån för en bättre slutprodukt. I användartesterna blir det 

tydligt om det finns problematik mellan användarnas förväntningar av hur webbplatsen bör fungera 
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och hur den faktiskt är skapad till att fungera. På så vis får studien en bekräftelse på om teorierna om 

användarvänlighet och att användarupplevelsen har uppnåtts eller på vilket sätt den kan förbättras. 

!
3.3.1 Genomförande!
När man vill undersöka hur pass bra en produkt är, finns det två vägar man kan att gå. Den ena vägen 

är en heurisitisk väg där man låter “experter” göra smarta gissningar på hur slutkunden kommer att 

reagera på en produkt. Den andra vägen är att genomföra användartester, vilket låter slutkund testa 

produkten och ge åsikter och synpunkter (Jameson 2013). 

!
Eftersom studiens syfte är att ta reda på användarnas upplevelser på en mobil webbplats, kommer 

studien att utvecklas med hjälp av just användartester. Testerna kommer att visa om slutanvändaren 

använder produkten på det sätt som den är skapad till att göra (Barnum 2011 refererad i Jameson 2013). 

Genom att låta användarna interagera webbplatsen i sina egna smartphones, kommer användartestet 

upplevas som en naturlig företeelse och användarna känner sig mer bekväma att utforska informationen 

och funktionaliteten.  

!
Användartesterna kommer att genomföras på olika plattformar för att säkerställa att webbplatsen 

fungerar på målgruppens olika enheter. Uppkopplingshastigheten är en viktig faktor i 

användarupplevelsen, så därför kommer testen av webbplatsen genomföras med både 3G- och WiFi-

uppkoppling. Webbplatsen går att använda i både porträttläge och landskapsläge, men viss 

funktionalitet i funktionerna försämras i landskapsläge. Användarna kan testa de olika möjligheterna 

under eget initiativ, utan påverkan från användartestmanualen.  

!
För att underlätta och säkerställa att alla synpunkter tydliggörs och kan analyseras för vidare utveckling, 

videofilmas användartesterna. Analysen av användartesterna har redovisats (se bilaga 5) och 

synpunkterna har bearbetats utifrån tidigare önskemål som framkommit under intervjuerna, samt 

prioriterats utifrån de tekniska begränsningar som Karlstad Golfklubbs CMS-verktyg medför. 

Användartesterna genomförs för att säkerställa att studien uppnått mättnad när det gäller att tillgodose 

målgruppens önskemål och behov. Med hjälp av synpunkterna och eventuella fel som uppkommer 

under användartesterna, kommer webbplatsen att optimeras utifrån en agil utvecklingsprincip. 

Webbplatsen kommer att förbättras kontinuerligt samtidigt som användartesterna genomförs, för att 

minimera risken till en sämre användarvänlighet och upplevelse. 

!
3.3.2 Operationalisering - Användartest!
Användartestet kommer att genomföras på en prototyp som i möjligaste mån kommer att spegla 

slutresultatet utav produktionen, för att respondenterna ska ges bästa möjlighet att ge konkreta tips på 

eventuella förbättringar och optimeringar. 
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Användarna kommer att få direktiv som låter dem navigera på webbplatsen för att undersöka 

användarvänligheten och eventuella problem (se Bilaga 6). Genom att observera hur användarna 

upplever och interagerar med produkten, underlättar det arbetet för vidare förbättring.  

!
Användartesterna har utförts på fyra personer med varierande koppling till Karlstad Golfklubb. För att 

kontrollera användarvänligheten har även ett användartest med en person utan anknytning till Karlstad 

Golfklubb genomförts. Studien har använt sig av totalt fem användartester. 

!
Testerna är uppbyggda på det sätt som får användarna att i möjligaste mån, påverka om innehållet är 

tillräckligt tillfredställande och möter deras behov och krav. Det görs enligt Preece (2002) i första steget 

när man talar om interaktionsdesign, för att säkerställa att designen och informationen fyller sin 

funktion och i det här fallet ger golfaren en bättre upplevelse. Vidare testas användarvänligheten på den 

digitala skissen (prototypen) för att fastställa användarvänligheten och att designvalet är tillfredställande. 

Användarna får direktiv om att testa alla funktioner för att undersöka i vilken utsträckning de känner att 

webbplatsen uppfyller kraven för en hög användarupplevelse (Sherman 2005). 

!
3.4 Studiens giltighet!
!
3.4.1 Validitet!
Begreppet validitet syftar på två olika aspekter av studien. Dels hur pass väl den teoretiska definitionen 

stämmer överens med operationaliseringen, samt att studien mäter det den påstår sig att mäta. Den 

första aspekten kallas för begreppsvaliditet, och en hög begreppsvaliditet är sammankopplad med en 

hög reliabilitet, medan den andra aspekten kallas för resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012). Med det 

menas att en hög begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet, tyder på stark resultatvaliditet.  

!
Förutom begrepps- och resultatvaliditet pratar man om extern och intern validitet. Den externa validitet 

talar om hur pass generaliserbar en studie är och den interna validiteten kopplas mot 

begreppsvaliditeten då det gäller att inte ha några systematiska eller osystematiska fel samt avsaknaden 

av slumpmässiga fel (Esaiasson et al. 2012).  

!
Studien kommer först att samla in information genom samtalsintervjuer. Frågorna i intervjuerna 

fokuserar på att ta reda hur golfare använder klubbens webbplats, vilken information de söker och vad 

de i dagsläget saknar. Det görs till förmån för att kartlägga hur behovet ser ut och för att studiens skall 

anses mäta det den avser att mäta. 

!
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Intervjuerna kompletteras med användartester som utförs på slumpvis utvalda personer ur målgruppen 

för att säkerställa att rätt information finns med på webbplatsen.  

!
Eftersom frågeställningen i grunden söker en kunskap om användarupplevelser på den mobila 

webbplatsen, görs användartester till förmån för att öka validiteten i studien. Genom att granska svar 

från samtalsintervjuer och upplevelserna från användartester kan studien finna tydliga grunder för vad 

som utgör en förhöjd användarupplevelse och att webbplatsen fyller sitt syfte för golfare med koppling 

till Karlstad Golfklubb. 

!
Ekström och Larsson (2010) förklarar att ju fler respondentsvar man får från målgruppen, desto lättare 

blir det att generalisera resultatet och studien för en högre validitet. Studien använder sig av totalt tolv 

respondenter, fördelat på sju intervjuer och fem användartester. 

!
Eftersom studien inte genomförs utanför Karlstad Golfklubbs målgrupp kan resultatet anses ha en 

lägre extern validitet. Även om resultatet blir svårare att generalisera på en annan svensk golfklubb, kan 

fortfarande studien genomföras på liknande vis. 

!
3.4.2 Reliabilitet!
Reliabiliteten i en studie påvisar hur tillförlitlig den insamlade datan är. En studie har hög reliabilitet om 

man får samma eller liknande resultat utifrån flera olika oberoende mätningar (Holme & Solvang 1997). 

Reliabiliteten bestäms utifrån hur datan har samlats in och hur noggrann forskaren är under 

bearbetningen av materialet. 

!
Kylén (2004) tar upp viktiga frågor som kan ställas för att kontrollera att den insamlade datan har hög 

reliabilitet. Det är viktigt att sammanställningen av datan är rättvist och korrekt återgiven från 

uppgiftslämnaren.  

!
Man bör även se över studiens metoder så att de inte påverkar den insamlade datan. Studiens reliabilitet 

ökar avsevärt om resultatet förblir densamma oberoende av när och var datan har samlats in och 

oavsett vem som hade genomfört studien. För att säkerställa stabiliteten och säkerheten i svaren, 

förklarar Kylén (2004) att man kan fråga uppgiftslämnaren om de förstått syftet med intervjun. 

Stabiliteten i studien blir också högre om den insamlade datan förblir densamma även om de yttre 

omständigheterna förändras (Kylén 2004).  

!
Reliabiliteten ökar inte utifrån hur mycket information som samlas genom intervjuerna, eftersom risken 

att tappa bort syftet med intervjun och vad som faktiskt är relevant blir svårare att tematisera i 
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transkriberingen (Kylen 2004). Reliabiliteten i denna studie påverkas utifrån hur spridningen mellan 

respondenternas svar ser ut.  

!
Med hjälp av den begränsade statistik som studien har att tillgå, utifrån sidvisningar på den befintliga 

webblatsen, kan den insamlade datan från användartesterna och intervjuerna jämföras med hur 

Karlstad Golfklubbs webbplats i själva verket används. Statistiken och resultatet från studiens metoder 

analyseras för att säkerställa att önskemålen tillfredsställs och täcker de luckor som respondenterna 

efterfrågar, men som i dagsläget inte tillgodoses. 

!
Reliabiliteten i användartesterna ökar om användarna har liknande åsikter och att testerna genomförs 

under liknande förhållanden. Vad gällande uppkopplingshastighet så kommer testerna att genomföras 

både på 3G-uppkoppling som WiFi-uppkoppling, för att säkerställa att upplevelsen inte påverkas av 

uppkopplingshastigheten. 

!
3.4.4 Kritik!
Likt alla forskningsmetoder, finns det problematik och kritik med att undersöka och finna svar om ett 

fenomen. Om man är väl medveten om problematiken, kan man undvika de djupaste fällorna och få ett 

resultat som är tillförlitligt. Ahrne och Svensson (2013) menar att man kan öka tillförlitligheten i 

respondentens uttalade beteendemönster, genom observationer. På så sätt kan man bekräfta det som 

sagts i intervjun genom att observera beteendet, men även upptäcka nya mönster. Därför kommer 

intervjuerna att kompletteras med användartester för att säkerställa att informationen från intervjuerna 

bekräftas av hur användarna faktiskt använder webbplatsen och att den uppfattas som användarvänlig. 

!
Fördelar med intervjumetoden är att den går snabbt att genomföra, men resultatet och innehållet av 

samtalet är bundet till det som sagts just vid den tidpunkten och på den platsen, vilket kan medföra att 

resultatet kan se annorlunda ut om man ställer samma frågor till samma respondent, vid en annan 

tidpunkt (Ahrne & Svensson 2013). 

!
För att få ut så mycket som möjligt av studiens intervjuer, gäller det att intervjuaren och respondenten 

delar samma intresse. Samtalet blir naturligare om båda parterna kan relatera till sammanhanget av 

studien och intervjun blir mer meningsfull. Studien bör även ta hänsyn till respondenternas kön, ålder 

och sociala bakgrund eftersom det är sådana omständigheter som påverkar respondentens utsagor 

(Patel & Davidsson 2009). En styrka i studien är att intervjuerna genomförs av Joakim, som har en 

stark relation till sporten och är medlem i Karlstad Golfklubb, vilket underlättar samtalet med 

respondenterna eftersom de delar samma intresse. 

!
!
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Eftersom studien söker svar hos olika typer av golfare eller blivande golfare som har någon slags 

relation till Karlstad Golfklubb och deras befintliga webbplats, kan deras önskemål säkerligen att se 

annorlunda ut, då intresset för klubbens informationsflöde påverkas utifrån deras golfambition, 

teknikintresse och golfintresse i stort.  

!
Det kan medföra en viss problematik för studien, då risken att respondenternas önskemål kan skilja sig 

så pass mycket mellan varandra, att behoven blir svåra att tillgodose. Till studiens fördel, kan sägas att 

med hänsyn till de tekniska förutsättningarna som klubben har, kommer metoderna att anpassas utifrån 

det som är genomförbart och fokusera på de funktioner som går att realisera. 

!
!
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4. Lösningen och dess grunder!
I det här kapitel diskuteras slutresultatet av den mobilanpassade webbplatsen genom att koppla det till teori och insamlad 

empirisk data. Huruvida projektet uppfyllt sitt syfte, hittat en lösning till problemområdet och hur vidare forskning kan 

se ut, diskuteras i slutet av detta avsnitt. 

!
Lösningen utgår ifrån de teorier vi har om användbarhet, användarupplevelser och interaktionsdesign. 

Delar av lösningen har under tidens gång ändrats i enlighet med den agila utvecklingsprincipen. Vi har 

utgått från en design under våra intervjuer och användartester, som har förbättrats och optimerats 

utifrån de önskemål som respondenterna framfört. 

!
4.1 Användbarhet !
Utformningen av den mobilanpassade webbplatsen grundar sig i Nielsen och Budius (2013) teori, som 

anser att webbplatsen bör anpassa sig efter skärmyta. De påpekar vikten av att inte försöka efterlikna 

den ursprungliga webbplatsen allt för mycket, utan istället anpassa informationen efter den skärmytan 

den skall visas på. Karlstad Golfklubbs vanliga webbplats har en bred struktur som rymmer mycket 

information. För att få en mobilanpassad webbplats mer effektiv, så bör den mest relevanta 

informationen prioriteras och rymmas på den begränsade skärmytan.  

!
Vår webbplats är framtagen som ett komplement till den vanliga webbplatsen, där golfarna både på och 

utanför banan får en optimerad upplevelse som är anpassad efter skärmupplösningen i de vanligaste 

smarta telefonerna. Användbarheten ökar enligt Preece (2002) när webbplatser är effektiva, enkla och 

underhållande att använda, vilket har resulterat i en vertikal design där den största delen av 

informationen går att nå redan på startsidan (se bilaga 6). Ökad och lyckad användbarhet baseras även 

på effektiv användning och enkel navigering, vilket styrks av en studie utförd av Ergun Eraslan (2013). 
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!  

Fig. 2 - Menyn är uppbyggd för att man snabbt och enkelt ska hitta det man letar efter!!
Designen av webbplatsen är av vertikal karaktär, och utifrån användartesterna har vi observerat att 

inlärningstiden för användarna har varit kort. Även bland mindre erfarna smartphoneanvändare har 

designen varit hanterbar. Eftersom alla knappar fungerar på samma sätt så uttryckte många av 

testpersonerna att det var smidigt och intuitivt att klicka på länkar och menyknappar (se fig 2). En 

snabb inlärning är ett nyckelelement för att en webbplats skall anses ha god användbarhet (Löwgren 

1993 och Preece 2002). 

!
!
!
!
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4.2 Användarupplevelse!
Användarupplevelsen går hand i hand med användbarheten. En webbplats som går snabbt att lära sig 

blir även enklare att navigera, vilket enligt Sundar et al.(2013) är oerhört viktigt för 

användarupplevelsen.  

!
Under uppbyggnaden av Karlstad Golfklubbs mobila webbplats har vi utgått utifrån de fem planen 

(Garret, 2011), för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt. En av de viktigaste delarna 

under uppbyggnaden var att ständigt försöka finna det kontextuella värdet i det som produceras på 

webbplatsen. Varje del av webbplatsen är framtagen för att öka golfupplevelsen oavsett vilken typ av 

golfare du är eller om du är gäst eller medlem. 

!
4.2.1 De fem planen!
Genom att arbeta med de fem planen Strategi, Omfattning, Struktur, Skelett och Yta har vi tillsammans 

med intervjuer och användartester, tagit fram en webbplats som ger en bra användarupplevelse. För att 

uppnå bästa resultat, har vi valt att genomföra intervjuer med slumpvis utvalda personer ur 

målgruppen, med olika golferfarenheter och önskemål, för att säkerställa att webbplatsen fylldes med 

rätt information. Det hjälpte oss under produktion genom att vi tack vare information från 

användartester och intervjuer kunnat sålla bort onödiga funktioner som vi i ett tidigare skede trodde var 

viktiga. Ett exempel på en sådan funktion är kontakt till, och information om, restaurangen. Tack vare 

detta har strategi och omfattning på ett tydligt sätt blivit klart för oss. 

!
Eftersom vi valt att genomföra intervjuer och användartester systematiskt under produktionen har vi 

kunnat arbeta parallellt med strukturen, skelettet och ytan. Utifrån den insamlade datan som samlats in 

från intervjuerna och användartesterna, som till exempel att menyknapparna upplevs för små, har vi 

kunnat effektivisera arbetet vad gäller layout och kontinuerligt förbättrat designen och innehållet på 

webbplatsen efter önskemålen. Webbplatsen har varit en ständigt pågående process under studien och 

har anpassats efter de teman vi funnit i transkriberingarna av intervjuerna och analysen från 

användartesterna. Optimeringen av webbplatsen har även den, varit en pågående process till förmån för 

att maximera användarupplevelsen (Garrett 2011), vilket har lett till att användarna snabbt hittar det de 

efterfrågar och får det presenterat på ett användarvänligt sätt. 

!
En av de tydligaste funktionerna här har varit menyn, som efter intervjuer och användartester har 

utformats för att på bästa sätt visa hur användarna navigerar på webbplatsen. Menyn började i vår 

grundskiss som en tvåplansmeny men som har fått fyra plan, till förmån för bättre funktionalitet i 

landskapsläge (se fig. 3). Detta har gjorts utefter den agila utvecklingsmetoden, där vi utgått från teorier 

om användarvänlighet, samtidigt som intervjuerna bekräftat att respondenterna efterfrågat en tydlig 

meny. 
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!  

Fig. 3 - Bild som visar hur menyn förändrats under produktionens gång!!
!
4.3 Interaktionsdesign!
Den digitala artefakt som utgör slutprodukten av vår studie, har genomgått de fyra steg som Preece 

(2002) anser viktiga för att uppnå en hög användarupplevelse. Studien har genom intervjuer, fastställt 

vilka behov och önskemål som målgruppen har på en mobilanpassad webbplats för Karlstad 

Golfklubb.  

!
Utifrån behoven och målgruppens önskemål, har studien utgått ifrån två designskisser. Designvalet har 

utgått ifrån det som har varit enklast att anpassa till de vanligast förekommande skärmupplösningar på 

dagens smartphonemarknad, vilket även har underlättat arbetet med att bibehålla samma nivå på 

användarvänlighet och upplevelse, oavsett vilken enhet man använder.  Eftersom webbplatsen har en 

vertikal struktur där bredden på webbplatsen anpassas efter skärmstorleken på enheten, behöver 

användaren aldrig scrolla i sidled. 

!
Med hjälp av skissen utvecklades en interaktiv webbplats till förmån för de behov och önskemål som 

intervjuerna förtydligat. Att boka starttid, avläsa slopetabeller och se priser, var några av de 

förväntningar som den interaktiva skissen tillgodosåg. 
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Vidare var nyhetsflöde, banstatus, kalender med aktiviteter och tävlingar, de funktioner som 

efterfrågades mest både i intervjuerna och användartesterna. Karlstad Golfklubb använder i dagsläget 

sitt nyhetsflöde till att visa banans status, klubbnyheter, tillsammans med viktiga aktiviteter och 

tävlingar. För att ge användarna en mer överskådlig bild om vad som händer ute på klubben under en 

längre tid, har en kalenderfunktion utvecklats där de kommande sju dagarna inklusive den aktuella 

dagens händelser visas.  

!
Eftersom Karlstad Golfklubb har tre stycken 9-hålsslingor som sätts ihop till olika  

18-hålskombinationer, så har respondenterna uttryckt att “Dagens slinga” är en viktig information som 

de i dagsläget måste besöka den befintliga webbplatsen för att ta reda på. Funktionen finns redan på 

den befintliga webbplatsen, men respondenterna i intervjuerna och användartesterna ansåg att 

informationen bör finnas med på den mobilanpassade webbplatsen.  

!
4.4 Intervju!
Analysen av transkriberingen har visat att den vanliga webbplatsen delvis fyller sin funktion som 

informationskanal, men att den är svår och långsam att använda i telefonen. Genom att ta reda på 

vilken information och vilka funktioner som är huvudanledningen till att målgruppen besöker den 

vanliga webbplatsen har vi kunnat kartlägga och optimera den mobilanpassade webbplatsen för att öka 

intresset ytterligare.  

!
Bland de tillfrågade medlemmarna har information om banans status och aktiviteter ute på klubben 

varit mest intressant att kunna ta del av. Greenfeegästerna har efterfrågat tydlig information om vilka 

greenfeepriser som gäller och även möjlighet att se aktuellt väder. Både medlemmar och greenfeegäster 

har önskat att en möjlighet till att använda banguide för respektive slinga, samt se eventuella tävlingar 

eller andra aktiviteter som kan medföra att det inte går att boka starttid. 

!
[...] Nä men det kan va o kolla om träningen är inställd för grabben eller om banan är öppen eller stängd [...] - 

Respondent 2 - Intervju  !
Då information om huruvida banan är öppen eller stängd eller allmän information om skicket på 

banan, har varit det som varit mest efterfrågat, har webbplatsen utformats efter dessa behov.  

Vilka slingor som är öppna syns tydligt uppe i högra hörnet och nyhetsflödet där klubben skriver ut 

banstatusen visas direkt under menyn. Allt för att ge användarna den viktigaste informationen så fort 

som möjligt. 

!
En funktion som varit mindre viktig, men som ändå uppmärksammades i positiv bemärkelse både hos 

respondenterna under intervjuerna och användartesterna, då de ansåg att informationen saknas på den 
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befintliga webbplatsen var slopetabeller. Tabellerna delades upp i 18- respektive 9-hål för att 

användarvänligheten skall bli så hög som möjligt (se fig. 5).  

!
[...]“Ja men precis, det är ju bra ifall man gått ut på banan och missat att kolla tabellen. Det blir ju lätt så att man 

springer ut och sen kommer på att man glömt kolla”[…] 

Respondent 1 - Intervju 

!
!
4.5 Användartest!
Användartesterna som genomfördes, visade tydligt hur respondenterna kände över 

användarvänligheten på webbplatsen, samt gav oss en god inblick i hur användarna vill navigera 

webbplatsen. Flera av respondenterna berättade om hur de tyckte att sidan kändes snabb och 

lättnavigerad.  

!
[...] “Allt går fort och gör att jag vill använda det.” [...]  

Respondent 3 - Användartest 

!
Ingen av respondenterna har haft några större invändningar i webbplatsens design eller layout och att 

ha möjligheten till att navigera genom att scrolla och att använda menyknapparna har visat sig tillräcklig 

för att navigera i strukturen. Som tidigare nämnt har menyknapparnas storlek förstorats för att 

bibehålla användarvänligheten även för dem med sämre syn eller mindre skärmar. 

!
Utifrån önskemålen om att få den mest relevanta informationen snabbt, har vårt vårt designval grundat 

sig i dessa åsikter och därmed en vertikal designlösning. Med hänsyn till en lägre uppkopplingshastighet 

ute på golfklubben, har vi valt att fylla startsidan med den information som ansetts viktig både i 

intervjuerna och användartesterna. 

!
Under användartesterna uppmärksammades en viss problematik under “Gäst”-fliken. Respondenterna 

ansåg inte att det var tillräckligt logiskt med placering av prisuppgifter för hyra av golfbil och liknande 

låg där. Vi valde att omformulera rubriken på undersidan till “Mer info och priser”, vilket underlättade. 

Det bekräftades sedan av efterföljande användartester. Vi behöll rubriken “Gäst” eftersom 

greenfeepriser är mest relevant för dem som besöker klubben som greenfeegäst. 

!
Banguiderna var en av de funktioner som efterfrågats mest under intervjuerna. Tack vare bra respons 

på layout och design fick vi tid att utveckla denna till en smidig funktion som passar skärmytan på en 

smartphone och uppkopplingshastigheten i 3G-nätet (se fig. 4). 

!
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[...] “Ojojoj, det ser bra ut” [...]  

Respondent 4 - Användartest 

!  

Fig. 4 - Skissbild som visar banguidens utformning. Swipebeskrivningen lades till efter användartest där det nämndes att 

det inte var intuitivt att bara dra på banguidesbilderna.!!
!
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!  

Fig. 5 - Kategoriserade slopetabeller som vid klick tar dig direkt till en lättläst version!!
Den mest genomgående kritik som användartesterna påtalat, är teckenstorleken på rubriker och 

brödtexten på startsidan. Även om respondenterna bekräftat att läsbarheten och kontrasten mellan de 

ljusa och mörka färgerna har tillräckligt hög läsbarhet, har vi justerat detta för att även tillgodose kraven 

från dem med sämre syn eller mindre skärmstorlek. Webbplatsens användarvänlighet måste vara lika 

tillfredställande oavsett förutsättningar och plats, därför använder vi oss av ljus text på mörk bakgrund 

och mörk text på ljus bakgrund. Tack vare den agila utvecklingen av webbplatsen, har vi haft möjlighet 

att förbättra webbplatsen under studiens gång och optimerat den efter en bredare målgrupp och deras 

önskemål och behov. 

!
!
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5. Diskussion!
Syftet med projektet har varit att ta fram en mobilanpassad webbplats för Karlstad Golfklubb som 

lockar till användning, såväl på banan som utanför. Med användarupplevelse och användbarhet som 

riktmärken har vi genom denna vetenskapliga studie, utvecklat en webbplats som möter målgruppens 

önskemål och behov. 

!
Om man observerar hur svenska golfklubbars webbplatser ser ut, upptäcker man snart ett omodernt 

segment. Som vi nämner i inledningen är moderniseringen av de tekniska informationskanalerna en 

dyrbar historia, vilket begränsar möjligheterna för ideella föreningar att genomföra en sådan 

modernisering. Det är just därför som valt att genomföra denna moderniseringsprocess för Karlstad 

Golfklubb, där vi tagit hänsyn till både golfambition och teknisk kunnande. Klubbens målgrupp består 

av både yngre och äldre, vilket haft med i åtanke när vi utvecklad den mobilanpassade webbplatsen. Vi 

har med hjälp av intervjuer och användartester, kartlagt vilken information som Karlstad Golfklubbs 

målgrupp använder eller saknar på deras befintliga webbplats, för att i nästa steg kunna paketera det i 

ett smartphone-anpassat format som tilltalar användarna, oavsett ålder eller golfambition. Designen är 

anpassad för att fungera bland de vanligaste skärmupplösningar för smartphone.  

!
Den största problematik som vi stött på under produktionen, har varit begränsningen i Karlstad 

Golfklubbs CMS-verktyg. Då klubbens webbplats är byggd i ett relativt simpelt och omodernt CMS-

verktyg och ligger på en server som har tekniska begränsningar, kommer vissa funktioner att fungera 

mindre tillfredställande än vi hade önskat.  

!
Sett till färgval och typsnitt, har vi utgått från Karlstad Golfklubbs grafiska profil. Klubbens önskemål 

om att få en webbplats som speglar deras profil och känns igen bland medlemmar och greenfeegäster 

har därmed uppfyllts. Webbplatsen består av viss statisk information som sällan behöver ändras, så som 

pris- och kontaktuppgifter. När det gäller nyhetsflöde och kalender, som är levande information, har 

Karlstad Golfklubb haft önskemålet om att det även skall speglas till den mobilanpassade sidan. 

Funktionen har även varit eftertraktad i intervjuerna, då många användare besöker Karlstadgk.se för att 

läsa banstatus som publiceras i nyhetsflödet. För att underlätta administreringen, hämtas informationen 

direkt från den vanliga webbplatsen och läses in automatiskt i den mobilanpassade sidan, samt 

publiceras i Facebookgruppen.  

!
Syftet med studien har varit att öka användarnas golfupplevelse genom en mobilanpassad webbplats. 

Utifrån målgruppens önskemål har vi optimerat den information och de funktioner som dom anser 

vara viktiga för att deras golfspel på Karlstad Golfklubb skall bli en ännu bättre upplevelse.  

!
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Den fråga vi ställde oss i början av denna studie var vilka funktioner som kunde öka 

användarupplevelsen på en mobilanpassad webbplats för golfare, samt hur man förhöjer 

användarvänligheten utifrån användarnas synpunkter.  

!
Studien visar att man med en noggrann undersökning av en målgrupps behov, kan skapa en slutprodukt 

som tillgodoser deras förväntningar och önskemål, oavsett ålder, teknisk erfarenhet eller golfambition. 

Våra användartester visar hur enkelt målgruppen navigerar på webbplatsen och vilka funktioner den 

innehåller. Majoriteten av respondenterna upplevde sidan som oerhört snabb och att informationen var 

fullt tillräcklig. Åsikterna tyder på en tydlig användarvänlighet i design och struktur. Hastigheten på 

webbplatsens funktioner bidrar till att användarupplevelsen är hög och att användarna hittar rätt 

information på kortare tid.   

!
!
!
!
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6. Vidare forskning!
Ämnet användbarhet och användarvänlighet på webben är intressant, inte bara ur en mobil synpunkt, 

utan generellt över webbutveckling. De teorier och metoder som använts i denna studie har givit en 

överblick över hur design och information kan bidra till en god användarupplevelse. 

!
Studien har valt att inte undersöka hur olika webbplatser utformas utifrån genren sport (se 1.5 

Avgränsningar). Det finns däremot intressanta aspekter att undersöka när det kommer till hur man 

anpassar och optimerar webbplatser utifrån vilken sport den skall representera och även hur 

webbplatser skiljer sig mellan olika sporter. Varför ser webbplatser för golf  annorlunda ut om man 

jämför med en annan sport och på vilket sätt känner man igen en webbplats för golfklubbar? De 

aspekter är intressanta att undersöka och utifrån en sådan undersökning kan man tydligare fastställa hur 

olika genre styr webbplatsernas innehåll.  

!
Det skulle även vara intressant ur ett utvecklingsperspektiv, där man efter säsongen gör ett bokslut på 

hur välanvänd den mobilanpassade webbplatsen som vi tagit fram har varit. Genom att kartlägga hur 

välbesökt den varit och vilka funktioner som använts bäst, kan den utvecklas utifrån vad som 

efterfrågats mest och se över vad som varit mindre lyckat. Som komplement till statistiken från 

sidvisningarna på webbplatsen, kan man även använda sig av en enkätundersökning där målgruppen får 

svara på om och hur de använt sig av webbplatsen och på så vis ta reda på om resultatet från vår studie 

motsvarar verkligheten. Utifrån vad verkligheten och resultatet från enkäterna visar, kan webbplatsen 

vidareutvecklas för att fortsätta att möta målgruppens efterfrågan. 

!
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8. Bilagor!
Här presenteras de bilagor som refererats till i studien. 

!
Bilaga 1 - Intervjumanual för golfare!
!
TEMA I: Golfbakgrund 

Ålder / Kön/ Handicap / Hur länge har du spelat golf ? 

!
Vart bor du?  

!
Hur ofta spelar du golf ?  

Ungefär på en säsong 

- Vad skulle öka dina frekvens?  

!
Hur bokar du starttid?  

- Ringer, bokar via smartphone/platta, eller dator? 

Hur länge har du varit medlem i Karlstad golfklubb? 

!
Hur kommer det sig att du medlem på Karlstad golfklubb? 

- Vad är bra / mindre bra? Jämfört med andra klubbar? Finns det något som saknas? 

!
!
TEMA II: Erfarenhet och förutsättningar 

Besöker du Karlstadgk.se?  

[Varför]  

- Vilken information söker du när du besöker sidan? Vad saknar du? 

- Hur ser ditt behov ut av informationen på karlstadgk.se? 

- Hur navigerar du på sidan? Sökfunktion - Meny/flikar? 

- Använder du dator/smartphone/läsplatta? 

- När använder du den? På/utanför banan? Under/efter säsong? 

- Använder du sidan i mobilen när du spelar? Till vad? Varför inte? Vad skulle få dig att använda sidan 

när du spelar? 

- Vad förväntar du dig att hitta på en webbplats för en golfklubb? 

- Använder du dig av den mobilanpassade delen som Karlstad golfklubb använder idag? Varför inte? 

!
!
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[Varför inte] 

- Vad skulle få dig att använda sidan (oftare)? 

- Besöker du andra golfsidor, varför? Vad gillar du/gillar inte där? Vad saknas? 

- Varför besöker du inte golfsidor? 

- Besöker du andra sportsidor? Varför? 

- Följer du golf  på något annat vis? Varför? 

!
[Besöker du andra golfsidor] 

- Som gäst? 

- Tidigare medlem? 

- Vilken information är viktigast som gäst att få först? 

- Hur besöker du den? Mobil/läsplatta/dator 

- Använder du sidan i mobilen när du spelar? Till vad? Varför inte? Vad skulle få dig att använda sidan 

när du spelar? 

!
TEMA III: Upplevelsen 

Golfa utomlands 

- Vad saknas på svenska golfsidor? 

- Golfsidor överlag 

!
Golfupplevelse 

- Hur vill du ha informationen? Snabbt, enkelt? Snyggt med bilder? Blandat? 

- Vad är användarvänligt för dig? 

- Har du några exempel? 

- Tycker du att Karlstad GK’s webbplats är användarvänlig idag? På vilket sätt kan man förbättra den?  

- Mobilanpassad eller app? Varför? Fördelar/nackdelar med båda? 

!
Stödord - Funktioner 

- Dagens slinga 

- Slopetabell 

- Tävling 

- Tidsbokning 

- Nyheter 

- Kalender 

- Prislista 

- Banguide 

- Banstatus 
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- Medlem 

- Gäst - Vägbeskrivning - Dagens lunch - Erbjudande - Lokala regler 

- Väder 

- Övningsområde / Kurser / Lektioner 

- Restaurang 

- Bilder/Video 

!
Avslutning 

Finns det några invändningar mot studien? 

Finns det något som du vill tillägga som inte tagits upp tidigare? 

!
Tack för din medverkan! 

!
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Bilaga 2 - Intervjumanual för blivande golfare!
!
TEMA I: Golfintresse 

Ålder / Kön / Vart bor du?  

!
Hur kommer det sig att du vill ta grönt kort hos på Karlstad golfklubb? 

- Pris / Vänner / Utbildningens kvalitét / Trevlig anläggning  

!
Hur fick du informationen om att de har grönt kort-kurser? 

- Hur upplevde du informationen? Något som var bra / saknades? 

!
TEMA II: Förutsättningar och utbildning 

Besöker du Karlstadgk.se?  

[Varför]  

- Hur kom du i kontakt med Karlstad golfklubb? 

- Vilken information söker du när du besöker sidan? Vad saknar du? 

- Hur ser ditt behov ut av informationen på karlstadgk.se? 

- Finns det bra information för dig som ny golfare? 

- Finns det någon information som skulle kunna hjälpa dig i utbildningen för grönt kort? 

- Hur navigerar du på sidan? Sökfunktion - Meny/flikar? 

- Använder du dator/smartphone/läsplatta? 

- Vad förväntar du dig att hitta på en webbplats för en golfklubb? 

- Har du någon erfarenhet av den mobilanpassade delen som Karlstad golfklubb använder idag? Bra / 

Vad kan bli bättre? 

!
[Varför inte] 

- Vad skulle få dig att använda sidan (oftare)? 

- Besöker du andra golfsidor, varför? Vad gillar du/gillar inte där? Vad saknas? 

- Varför besöker du inte golfsidor? 

- Besöker du andra sportsidor? Varför? 

- Följer du golf  på något annat vis? Varför? 

!
[Besöker du andra golfsidor] 

- Varför besökte du den? Fann du det du sökte? 

- Vilken information är viktigast som gäst att få först? 

- Hur besöker du den? Mobil/läsplatta/dator 

!
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TEMA III: Upplevelsen 

- Vad är viktigast för dig när du golfar? På banan och utanför? 

- Tycker du att Karlstad GK’s webbplats är användarvänlig idag? På vilket sätt kan man förbättra den?  

- Finns det någon annan sportsida som fyller dina förväntningar? 

- Mobilanpassad eller app? Varför? Fördelar/nackdelar med båda? 

!
!
Stödord - Funktioner 

- Dagens slinga 

- Slopetabell 

- Tävling 

- Tidsbokning 

- Nyheter 

- Kalender 

- Prislista 

- Banguide 

- Banstatus 

- Medlem 

- Gäst - Vägbeskrivning - Dagens lunch - Erbjudande - Lokala regler 

- Väder 

- Övningsområde / Kurser / Lektioner 

- Restaurang 

- Bilder/Video 

!
Avslutning 

Finns det några invändningar mot studien? 

Finns det något som du vill tillägga som inte tagits upp tidigare? 

!
Tack för din medverkan! 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Bilaga 3 - Informerat Samtycke!
!
Hej! 

!
Vi är två studenter från Karlstad Universitet, som läser tredje och sista året på utbildningen inom 

Media- och kommunikationsvetenskap med inriktning på visuell design. Vi är mitt uppe i vårt 

vetenskapliga C-projekt, där vi valt att göra en mobilanpassad webbplats för Karlstad golfklubb.  

Vårt fokus ligger på att göra en webbplats som skall tillfredställa nya golfare, så väl som befintliga 

medlemmar och greenfeegäster som väljer att besöka Karlstad golfklubbs webbplats i mobilen. Syftet 

med vår studie är att ta reda vilka förväntningar och önskemål som finns på en mobilanpassad 

webbplats för blivande eller dem som redan är golfare. Vi vill skapa en användarupplevelse som är lika 

tillfreställande redan inför besöket på klubben men även när du är på banan.  

!
Vi har redan fördjupat oss i tidigare forskning kring användarupplevelse och användbarhet på 

mobilanpassade webbplatser, men vi har som avsikt att fördjupa vår kunskap i vad just du som golfare 

har för behov och önskemål. Därmed vill vi intervjua dig som har kunskap och erfarenhet av vad du 

saknar i din golfupplevelse idag och hur den kan utvecklas för att hjälpa andra och framförallt Karlstad 

golfklubb att bli ännu bättre. Intervjun kommer att bestå av XX frågor och vi hoppas på en trevlig och 

givande diskussion. Vår förhoppning är att intervjun skall ta ungefär en timme och att du på ett eller 

annat vis vill deltaga och bidra med din värdefulla kunskap. 

!
Intervjun kommer att dokumenteras via ljudupptagning för att underlätta vår bearbetning av det 

insamlade materialet. Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att all 

insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt och där resultatet enbart ligger till grund för 

denna studie. Ditt deltagande är självklart frivilligt och känner du att det är någon fråga du inte vill svara 

på, eller vill avbryta intervjun så är du fri att göra så. 

!
Jag har läst igenom och godkänner ändamålet med intervjun: 

 
!
………………………………………………………………………………………… 

!
!
Om du dyker upp några frågor efter intervjun är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

!
!
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Studenter 

Joakim Bergkvist  joakimbergkvist@me.com  0738 44 43 59 

Aleksander Djordjevic  aleks@aleksanderd.se   0706 85 22 33  

!
Handledare 

Linda Ryan Bengtsson  linda.ryan-bengtsson@kau.se  054-700 23 74  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Bilaga 4 - Användartest!
!
Läsbarhet 

Hur är läsbarheten på texten? I headern/gröna/vita rutorna 

- Vad gör du om du tycker att texten är för liten? 

- Knapp som tar dig direkt in till undersida? 

- Mer eller mindre text i varje fält? Storlek? 

- Bild i header eller bara färg? 

!
Navigering 

- Hur tar du dig till Banguide/Slopetabell 

- Vart finns priser? 

- Vart finns väder? 

- Vart ser du dagens slinga? 

- Är knapparna tillräckligt stora? 

- Hur går du tillbaka till toppen? 

- Hur funkar tillbakaknappen i undersidorna? 

!
Banguide 

Hur är läsbarheten? 

- På text 

- På bana 

Hur tar du dig till nästa hål? 

!
Slopetabell 

- Hur tar du dig till herr / dam? 18 / 9 hål? 

- Läsbarhet 

!
Gäst 

Hur hittar du priser? 

Adress/Vägbeskrivning? 

Kontaktuppgifter/tel nr 

Tidsbokning - Göra det enklare?  

!
!
!
!
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Ny golfare 

Hur hittar du information för grönt kort? 

Hur anmäler du dig? 

Priser? 

!
Surfa gärna runt på webbplatsen lite för att få ett bättre helhetsintryck - Finns det någonting 

som skulle kunna göras bättre i designen eller är det någon information som saknas? 

!
Finns det någon funktion du saknar? 

Finns det något som inte fungerar så som du trodde? 

Hur uppleveler du användarvänligheten? Snabbt, segt, lätt, svårt - tips? 

!
!
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Bilaga 5 - Analys av användartest!
!
Respondent 1 

Respondent 1 som inte är golfare, förstod efter lite betänketid att prisinformation låg under “Gäst”-

fliken även om det inte uppenbarade sig som en självklarhet. Respondenten saknade en vägbeskrivning 

till klubben men tyckte att kalendern var en smart funktion för att se vad son händer ute på klubben. 

Väderfunktion var också en bra funktion som ansågs viktig. Under “Kontakt”-fliken önskar 

respondenten en “Hitta till oss”-funktion, där ett önskemål om karta för att se omgivningen, där 

möjligheten till att eventuellt kunna besöka andra sevärdheter i närheten av banan dyker upp.  

!
För medlemmar blir det inte lika intressant, men som “spontangolfare” som respondenten kallar det, 

med andra ord greenfeegäster - vill säkerligen se sig om, även utanför banan. Respondenten upplever 

en smidighet med att all information finns på en “startsida” och att man skickas ner till rätt ruta när 

man klickar på respektive knapp i menyn. Något som skulle kunna förbättras är att ta fram en knapp 

för att kunna ta sig tillbaka till menyn i toppen om man befinner sig längst ner på sidan - för att slippa 

scrolla sig hela vägen upp.  

!
Respondent 2 

Respondent 2 är golfare och van smartphone användare. Testet är gjort på WiFi-anslutning och en 

iPhone 4S. Menyn ansågs överskådlig när det gäller läsbarhet och storlek. De gröna rutorna gjorde sig 

bra med vit text och i de vita rutorna var läsbarheten också klart godkänd. Respondenten hade inga 

problem med att förstå att menyvalen tog användaren längre ner på sidan och att sedan använda 

“Tillbaka till meny”-knappen. När det gäller textmängden i rutorna så ansåg respondenten att den var 

lagom.  

!
Att ta sig till banguiden från menyn ansåg respondenten gå väldigt fort och att se “Dagens slinga” var 

inga problem att hitta. Knapparna i menyn är lagom stora och är svåra att missa. Användaren hade inga 

problem med att hitta “Tillbaka”-knappen på undersidorna. Läsbarheten ansågs även vara bra under 

“Banguiden”, då användaren själv testade att zooma i bilderna utan instruktion. Banguiden hade lite 

problem vid in och utzoomning, men att gå från ett hål till ett annat hål förstod användaren utan vidare 

instruktion.  

!
När respondenten fick instruktion att gå till en viss slinga för damer under “Slopetabell”, så tvekade 

användaren innan denne läst texten i fliken. Läsbarheten fungerar utmärkt om man zoomar. Åsikt om 

att enbart ha en ruta under 9 hålsslingorna istället för att ha “Blå/Blå” osv, skulle göra det tydligare. Vi 

förklarade anledningen till att knapparna lägger sig bättre estetiskt i landskapsläge om man använder två 

knappar istället för en. Användaren testade inte landskapsläget. Priserna före greenfee hittade 
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användaren relativt snabbt under “Gäst”-fliken och tycker att det är logiskt att leta där först om man 

kommer som gäst. 

!
Respondent 3 

Respondent 3 är golfare och van smartphone användare. Testet är gjort på WiFi-anslutning och en 

iPhone 5. Läsbarheten i toppen av sidan anses bra, men respondenten tycker att den röda färgen (röd 

slinga) syns lite sämre än den gula (gul slinga). I de gröna rutorna önskar respondenten en nerbantad 

textmängd och en lite större teckenstorlek för att maximera upplevelsen ute på golfbanan.  

!
Knapparna i menyn känns bra storleksmässigt enligt respondenten. “Tillbaka till meny”-knappen 

använde respondenten efter att tydligare instruktioner angavs, innan dess scrollade användaren upp till 

menyn. I banguiden ansågs bana och text ha bra läsbarhet och användaren förstod att man kunde 

zooma för att uppnå bättre resultat. Användaren förstod hur man bläddrade mellan hålen. 

!
En viss tveksamhet gällande slopetabell om hur herr och damtabeller visas i samma fönster upptäcktes. 

Läsbarheten inne i tabellerna ansågs mycket bra, då användaren förstod att man kunde zooma in. Även 

greenfee-priser ansågs lite svår att hitta, då dessa befinner sig under “Gäst”-fliken. Vägbeskrivning och 

adress var lätt och hitta och finns under fliken “Hitta hit”, där även karta från Google Maps finns. Även 

kontaktuppgifter och telefonnr ansågs lätt att hitta utifrån observationen av användaren. När 

användaren fick instruktioner att boka starttid, var denne först tvungen att läsa texten i “Boka tid”-

fliken, för att förstå hur man sedan skulle gå tillväga för att komma till bokningsidan. Användaren hade 

önskemålet av att skickas direkt från “Boka tid”-knappen i menyn till bokningssidan, istället för att 

komma ner till “Boka tid”-fliken. Spontana reaktion över designen tyckte användaren att den var väldigt 

snygg och ett bra färgval.  

!
Användarens estetiska åsikt ansåg att rundade hörn på meny-knappar hade varit snyggare. Bland 

funktioner som saknas, ansågs restaurangen kunna vara ett sådant exempel, även om användaren själv 

inte såg sig själv behöva just den funktionen i dagsläget. Vidare om “Gäst”-fliken döps om till “Priser 

eller liknande, hade även priser angående lektioner eller träning kunnat rymmas under denna flik. 

Användaren hade lite svårt att hitta “Läs mer”-knapparna i nedre högra hörnen på varje flik. Under 

“Gäst” och “Range” kan man ändra och ta bort “40 bollar - ett drag”. På frågan om användaren provat 

någon funktion och inte fungerat som förutspått, så svarade respondenten: “Allt, jag trodde allt skulle 

gå mycket långsammare.  

!
”Allt går fort och gör att jag vill använda det.”. Det enda som krånglade under testet, var Banguiden, 

när man zoomar och ibland förflyttas till nästa hål eller att den hänger sig helt.  

!
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Respondent 4 

“Känns modernt” 

Respondent 4 är golfare och van smartphone användare. Detta test är gjort på 3G-anslutning för att 

försöka efterlikna den anslutning man kan ha på en golfbana. Respondenten tycker att meny och 

headeravdelningen på webbplatsen är tydlig och nämner även att knapparna är tydliga och lättlästa. 

Detta återkommer när respondenten läser från tävlingsdelen av sidan, och tyckte vänsterställd text 

skulle hjälpa läsbarheten. 

!
Texten på de gröna rutorna tycker respondenten går att läsa, trots den centrerade texten, men nämner 

även att det skulle vara värt att testa att ha vänsterställd text här. I de vita rutorna gillar respondenten 

den vänsterställda texten och säger att det blir ett bättre “flow” i läsningen.   

!
När vi frågar om nyhetsflödet tycker respondenten att det är bra med tre senaste, då det inte blir för 

mycket samtidigt som man får det senaste och viktigaste. 

!
Respondenten scrollar sig upp till sidan och använder inte instinktivt knapparna märkta “tillbaka till 

meny” i början. Men när respodenten sedan ser knappen trycker hen på den och den var tydlig i sin 

funktion. 

!
Greenfeepriserna reflekterar respondenten över att de borde ligga under gäst, men det kanske inte är 

solklart för någon som inte är helt insatt i golfen. respondenten är inte säker på om den rubriken skulle 

byta namn, men respondenten säger att det borde kanske vara något som riktar uppmärksamheten mot 

att det är just priser och info som ligger under den rubriken. 

!
Denna respondent finner zoomningen intuitiv och den fungerar bra. Det nämns att det kanske borde 

finnas en tillbakaknapp längst ner på undersidorna, då det kanske känns ännu mer intuitivt att vilja gå 

tillbaka när man scrollat längst ner. 

!
Banguiderna tycker respondenten ser bra ut. “ojojoj, det ser bra ut” är den direkta responsen. Det 

framgår tydligt vad respondenten ska göra och den första “hjälprutan” tycker respondenten är bra. 

!
Slopetabellerna tycker respondenten är tillräckligt tydliga, då respondenten anser att man som golfare 

känner igen utseendet på tabellerna. Det nämns även att, trots det faktum att damernas tabeller visades 

längre ner på sidan, det är tydligt vad som finns var. Läsbarheten är låg när de inte är inzoomade men 

zoomen tycker respondenten fungerar bra. Det noteras ett problem att den äldre generationen kanske 

inte lika intuitivt zoomar på skärmen. 

!
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Under boka tid tycker respondenten att det inte är solklart exakt hur man ska boka tid. Knappen i 

nuläget är inte så tydlig och det framgår inte att man ska klicka på den för att komma vidare till 

bokningen.  

!
Respondenten navigerar, i övrigt, sidan utan problem och nämner att det är en tydlig layout som känns 

snabb och intuitiv. 

!
De negativa punkter respondenten hade var mest kosmetiska, som att det var lite för lite luft under 

väderprognosen och att vissa länkar hade lite låg läsbarhet. Men det nämns mestadels positivt, 

respondenten känner sig inte sakna något förutom kanske en golfshopslänk eller restaurang, men 

nämner även att respondenten inte vet hur pass viktiga funktioner de är i det hela. 

!
Respondenten uttrycker glädje över att det känns som att all info man behöver laddas in snabbt, då det 

ute på golfbanan inte alltid är så jättebra täckning. 

!
Respondent 5 

Respondent 5 är golfare och van smartphone användare. Respondenten tycker läsbarheten i topmeny 

och header är väldigt bra, om än lite litet vid logotypen. Läsbarheten är även tydlig i rutorna längre ner 

på sidan. På de gröna rutorna tycker respondenten att det är bra storlek på texten och det går att zooma 

vilket är bra. 

!
På tävlingsfliken känner respondenten att textmängden är på gränsen och att den kanske kan bantas ner 

lite för att ge den ett bättre radavstånd vilket leder till högre läsbarhet. 

Respondenten är van iPhone-användare och använder sig utav att klicka högst upp på skärmen för att 

scrolla högst upp. Något som vi inte räknar med att många kan, och respondenten ser även “tillbaka till 

meny”-länken och finner den användbar. 

!
Det är tydligt för respondenten att man ska trycka på “Gäst” för att komma till grenfeepriserna. Och 

ser tydligt att man kan klicka sig vidare till mer priser och info. Respondenten noterar att det funnits 

liknande länkar på andra flikar och kände att det var logiskt att det skulle finnas en liknande länk under 

“Gäst”. 

!
Tillbakaknappen tycker respondenten är bra, eftersom man tas tillbaka till samma flik man kom ifrån.  

!
Menyknapparna finner respondenten tydliga och storleken tycker respondenten är bra. Respondenten 

tycker även knapparna ser “golfiga” ut. 

!
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Banguiden tycker även denna respondent är bra och det är tydligt hur respondenten ska gå till väga för 

att bläddra mellan banorna. Storleken på text tycker respondenten är bra, däremot är “slidesen” lite 

känsliga. Efter ett tag inser respondenten att det var en introbild som visade hur man skulle göra vilken 

respondenten tyckte var bra. 

!
Slopetabellerna tyckte respondenten var tydliga. Respondenten tror det är väldigt tydligt att det är dam 

och herr på samma sida, eftersom det står skrivet på fliken innan att det är så det ligger till. 

Slopetabellerna reflekterar respondenten över vara bra eftersom de efterliknar precis som slopetabeller 

ser ut ute på golfbanan. 

!
Respondenten tror att även den äldre publiken är van vid att zooma på mobila webbplatser så att den 

mindre storleken spelar nog ingen roll.  

!
Respondenten reagerar över att knapparna för slingorna Gul-röd, röd-blå och gul-blå är lite otydliga då 

de är separerade på ett sätt som inte kändes intuitivt. 

!
Respondenten är lite ivrig och klickar snabbt på menyerna innan hen har läst riktigt och kan därför 

hamna fel ibland. Men navigerar i övrigt felfritt fram på webbplatsen. 

!
Även denna respondent tycker att knappen för att boka tid är lite otydlig och rekomenderar att göra 

antingen knappen mer utstående eller att ha en separat länk för att boka tid. 

!
Respondenten känner att hela webbplatsen håller ihop på ett bra sätt och det känns aldrig rörigt. I 

övrigt saknar inte heller respondenten några funktioner som respondenten själv skulle vilja ha när hen 

golfar eller är på väg och ska golfa. 

!
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Bilaga 6 - Designskisser!
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Bilaga 7 - Statistik från CMS!
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