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Utvärdering och utformning av webbokningssystemgränssnitt 
 

Marcus Danielsson (c00marda@ida.his.se) 
 
 

Sammanfattning 
 
Eftersom webbokningssystem kan ge stora fördelar för feedback och valmöjligheter 
jämfört med övriga bokningstekniker, är detta ett sätt att boka på som allt fler 
människor väljer. I de webbokningssystem som existerar idag finns det dock flera 
brister, dels beroende på att de ser ganska olika ut beroende på vilket företag som står 
för dem och dels därför att inte alla möjliga funktioner utnyttjas. I detta 
examensarbete har det därför genom intervjuer och enkäter undersökts hur 
användarna vill att ett webbokningssystem ska se ut och vilka funktioner som ska 
finnas. De slutsatser som har arbetats fram är antalet sidor ett webbokningssystem bör 
vara uppbyggt av samt om och hur olika funktioner bör användas i ett 
webbokningssystem, och hur dessa i så fall ska se ut. De resultat som framtagits i 
arbetet ger goda riktlinjer om hur ett webbokningssystem bör se ut och kan användas 
som en guide för uppbyggnaden av webbokningssystem. 
 
Nyckelord: webbokningssystem, användargränssnittsdesign, e-handel, bokning. 
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1 Introduktion 
 
Bokning är någonting som har funnits i stort sett så länge civiliserade människor har 
funnits även om det inte har kallats för bokning. Människor har bestämt möten med 
varandra och varor av varandra, vilket ju är en typ av bokning. Detta system har 
fungerat bra genom århundraden och detta är kanske anledningen till att bokning idag 
nästan används av alla personer och företag. De metoder som har använts längst är 
öga mot öga och brev, detta p.g.a. att dessa var de enda möjliga metoderna, eftersom 
ingen digital teknik ännu var uppfunnen. Brev är ett bokningssätt som inte ger direkt 
feedback, eftersom det tar tid innan motparten kan svara, detta har gjort att brev 
alltmer försvunnit som bokningsmetod. De metoder som istället dominerat fram tills 
för några år sedan är öga mot öga och telefonbokning, som gjordes möjlig i och med 
att Alexander Graham Bell uppfann telefonen 1876. Metoden börjades naturligtvis 
inte användas 1876 utan först senare när telefonen slagit igenom i hemmen. Den 
bokningsmetod som idag börjar att slå igenom är webbokning detta eftersom alltfler 
människor har tillgång till Internet. Enligt Booksy (2003) gör detta att det finns 
mycket större möjligheter för bokningssystem idag än för bara några år sedan. I stället 
för att på särskilda platser under specifika tider ha tillgång till att boka eller köpa varor 
och tjänster, kan de idag sitta hemma framför sin dator och utnyttja tjänsten precis vid 
den tid det passar dem själva. Detta gör att bokning och handel via webben har en klar 
fördel gentemot den traditionella handeln. En annan fördel med webben är att det går 
mycket snabbare att utföra ett köp, beställning eller bokning än vid användandet av 
exempelvis brev eller e-post. Detta eftersom webbokningssystem är distribuerade 
realtidssystem, vilket gör det möjligt för flera användare att sammtidigt utföra en 
bokning och få direkt feedback på denna. Ytterligare en fördel med Internet är att 
kunden kan få en tydligare och mer lättnavigerad bild av det som denne ska köpa, 
beställa eller boka. Detta ger indirekt en större valfrihet till kunden eftersom denne 
lättare kan se och tänka igenom de olika alternativ som är möjliga (BooksyAB, 2003). 
 
I detta examensarbete är det bokning via webben som är i fokus. Det som undersöks 
är hur långt olika företag har kommit med sina bokningssystem, vad som saknas och 
vad som borde förbättras, enligt användarna av olika typer av bokningssystem, och 
förslag på hur dessa uppgifter kan lösas. Det ska även undersökas om ett intresse för 
sammanlänkade bokningssystem finns. De olika kategorier som använder och 
påverkas av systemet är kunder, företagets personal och drifttekniker. Den grupp som 
fokuseras på i detta arbete är de externa kunderna, men mycket av de krav som 
förmodligen kommer att komma fram i arbetet går troligtvis att använda även när 
företagets personal fungerar som kunder i systemet. 
 
Problemet ska lösas genom att göra intervjuer och en enkätundersökning med 
användarna. Det som kommer att komma fram i denna undersökning ska sedan 
analyseras för att göra ett webbokningssystem utifrån. Webbokningssystemet kommer 
dock ej att implementeras utan endast en pappersdesign av systemet kommer att göras. 
Idéer på hur bokningssystemet ska se ut kommer dels att hämtas från befintliga 
bokningssystem, dels att vara egna idéer som styrks i någon form av tidigare arbete 
och dels eventuellt idéer som intervjupersonerna själva har. Undersökningen gäller 
såväl grafiska komponenter, utförbara funktioner, övrigt gränssnitt och 
bokningssystemets struktur.Det som alltså ska göras i detta arbete är att ta reda på hur 
användarna vill att ett webbokningssystem ska vara designat. 
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2 Bakgrund 
 
Efter föregående kapitels introduktion över vad som kommer att behandlas i detta 
examensarbete, görs en beskrivning över de områden som påverkar examensarbetet. 
Denna beskrivning sker i detta kapitel. I kapitlet förklaras vad bokning är och hur den 
utförs. Det ges också en förklaring till vad som bör tänkas på vid utformandet av ett 
webbokningssystem. Eftersom ett webbokningssystem är ett distribuerat 
realtidssystem kommer det även att ges förklaring på vad som menas med ett 
realtidssystem, ett distribuerat system och ett distribuerat realtidssystem samt en 
beskrivning av de problem som kan uppstå vid användande av dessa system. 
 

2.1 Bokning 
 
Bokning är en del av e-handel. E-handel innefattar även köp av varor och tjänster. För 
att tydliggöra vad som kommer att behandlas i detta examensarbete är en definition av 
dessa begrepp gjord. 
 
E-handel: Samlingsbenämning på alla de olika typer av system och som tagits fram 
för att möjliggöra säker överföring av finansiell information och transaktioner över i 
förstahand Internet. Många olika typer har tagits fram, men ännu finns inget 
världsomspännande gemensamt system som används av alla (Paginas IT-ordbok, 
2003). Den förklaring av e-handel som ges av Pagina är mycket generell och ger 
egentligen ingen klar bild över e-handel. Andra definitioner av e-handel har gjorts av 
bland andra Lundén (2000) och av Hedman och Pappinen (1999). Enligt Lundén 
(2000) är e-handel marknadsföring och försäljning av varor och tjänster via Internet. 
Hedman och Pappinen (1999) anser däremot att e-handel i ett något vidare perspektiv 
handlar om sådana processer som krävs för att genomföra affärer elektroniskt. Den 
definition som kommer att ligga i fokus i detta arbete är Lundéns, eftersom denna ger 
en relativt tydlig och enkel beskrivning över vad e-handel är och dessutom har Lundén 
ett Internetperspektiv i sin beskrivning. Detta passar bra då arbetet handlar om 
webbaserad bokning. 
 
Boka: Låta registrera sin beställning av biljett eller tjänst (Nationalencyklopedin, 
1995). Denna definition av ordet boka är inte särskilt specifik, men ger ändå en god 
bild över vad bokning innebär. 
 
Registrera: Föra in i ett register (Nationalencyklopedin, 1995). Denna definition kan 
tyckas självklar men har ändå valts att tas med för att ge en ännu tydligare bild av vad 
bokning innebär. 
 
Köpa: Skaffa sig något som sin egendom mot ersättning (Nationalencyklopedin, 
1995). Även denna definition är mycket generell, men det ger dock en ganska bra bild 
över skillnaden mellan bokning och köp. En bokning över går alltså till ett köp när 
betalningen sker, undantag för detta är bokningar av personer som aldrig kan bli köp. 
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2.1.1 Vad är bokning 
 
Enligt Artis (2003), som är ett svenskt företag som gör bokningssystem, finns det tre 
huvudtyper av bokning: 

1. Platsbokning, där en specifik plats beställs för en viss tidpunkt. 
2. Förhandsbokning, där endast en viss tid eller sak beställs och kunden är inte 

intresserad av att få en viss plats eller ett visst specifikt exemplar av en 
produkt. 

3. Bokning av person, där en viss person bokas upp för att utföra någon typ av 
uppgift. 

 
Under dessa tre huvudkategorier finns det flera olika områden där bokning kan ske, 
några av dessa områden är: 
 

• Restauranger 
• Bio 
• Teater 
• Konserter 
• Idrottsevenemang, exempelvis ishockey- eller Platsbokning 

 fotbollsmatcher  
• Hotell 
• Lokaler 
• Resor med flyg, båt eller buss 
• Tvättider 
• Bilar 
• Utrustning, exempelvis för undervisning 
• Gym 
• Solarier  Förhandsbokning 
• Varor, exempelvis böcker och skivor. 
• Fritidsaktiviteter, exempelvis bowling och biljard 
• Frisörer  Förhandsbokning 
• Kroppsvård, exempelvis massage och manikyr  av person 
• Läkare och tandläkare  
• Jourtjänstgöring 
• Vikariebokning Personbokning 
• Besöksbokning 

 
Dessa olika typer av varor och tjänster kan förutom på ovan nämnda sätt grupperas på 
flera olika sätt några av dem presenteras här. Ett av dessa sätt att ordna varorna och 
tjänsterna på är om de nyttjas under lång eller kort tid (med lång tid menas minst ett 
dygn). De som nyttjas under en kortare period är: Restaurang, bio, teater, konserter, 
idrottsevenemang, tvättider, gym, solarier, fritidsaktiviteter, frisör, kroppsvård och 
läkare. Det enda som garanterat utnyttjas under en längre tid är hotell, medan bilar, 
utrustning, lokaler, jour, vikarier, besök och resor kan utnyttjas både under lång och 
kort tid. Varor är svårt att klassificera in vid denna uppdelning, eftersom de övergår 
till kundens ägande vid köpet. Två andra klassificeringar som går att göra är 
underhållning, som innefattar bio, teater, konserter och idrottsevenemang, och 
Personlig behandling, som innefattar gym, solarier, frisör och kroppsvård. Ytterligare 
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en uppdelning som skulle kunna göras är vara och tjänst. Denna uppdelning är dock 
lite lurig, eftersom det är svårt att veta om exempelvis ett restaurangbesök är en vara 
eller tjänst. Det är även svårt att gruppera in exempelvis besök och tvättider i denna 
gruppering. Därför passar inte denna grupperingstyp, som annars normalt är vanlig, 
just vid gruppering av bokningstyper. 
 

2.1.2 Hur görs bokning 
 
Dessa olika varor och tjänster kan bokas på flera olika sätt. De sätt som är möjliga 
eller borde vara möjliga att utföra en bokning på är enligt Artis (2003): 

• Dator med fast bokningssystem, exempelvis pekplatta 
• E-post  Dator 
• Webb Nätverk 
• Handdator 
• Mobiltelefon med hjälp av wap 
• Sms 
• Mms, dvs. bildmeddelande via mobiltelefon. Mobiltelefon 
• Telefon Telefon 
• Brev Inga 
• Öga mot öga (eng. face 2 face,) dvs. manuell beställning, exempelvis i en  hjälp- 

lucka, där kunden gör en direktbeställning till någon av företagets personal  medel 
eller person som är utsedd av företaget för att sköta bokningen.  

 
Dator med fast bokningssystem och öga mot öga har en stor nackdel gentemot de 
övriga bokningssystemens varianter, eftersom att kunden vid dessa båda varianter 
måste ske på en speciell plats och kan därför inte ske från exempelvis hemmet. E-post, 
brev, mms och sms har även de en klar nackdel gentemot de övriga varianterna, 
eftersom det inte går att göra uppdateringar via dessa kommunikationsmedel. Skulle 
en uppdatering göras tar det så lång tid att meddela kunden detta att när kunden får 
meddelandet kanske denne redan har hunnit att boka och i annat fall har det 
förmodligen hänt mycket mer undertiden och därför blir uppdateringen aldrig aktuell 
(just förmågan till direkt uppdatering gör att webbokningssystem är ett realtidssystem, 
se mer i kapitel 2.2.1). Detta gör att det är omöjligt med bokningssystem där kunden 
själv har möjlighet till stor valfrihet. En annan stor nackdel som finns inom sms, 
liksom inom telefon och öga mot öga är att det inte går att presentera kundens olika 
bokningsmöjligheter grafiskt, detta gör att det blir svårare för kunden att välja exakt 
vad denne vill ha. Det är ju svårare att säga vad som önskas när de olika möjligheterna 
inte går att se. De tre bokningssystemen som därför fungerar allra bäst att använda är 
webb, handdator och mobiltelefon med wap funktion. Marknaden för handdatorer och 
wap hos privatpersoner har ännu inte slagit igenom och det är inte helt säkert när och 
om de kommer att slå igenom. Webben däremot har slagit igenom stort i de Svenska 
hemmen och därför är det störst idé i dagsläget för företagen att satsa på 
webbokningssystem. 
 
Det finns två olika huvudvarianter av webbokningssystem, dels det som är öppet för 
allmänheten och dels det som är slutet där endast vissa utvalda personer kan göra 
bokningar, exempelvis företagets personal. De öppna systemen finns oftast 
tillgängliga på Internet medan de slutna ligger på ett intranät. Under dessa båda 
huvudkategorier finns det mängder med bokningssystem, varje enskilt företag eller 
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åtminstone varje bransch har ett eget typ av system (Artis, 2003). Den bransch som 
har kommit långt vad det gäller webbokning är biograferna och då främst Sandrews, 
men inte heller de har ett fullständigt system. Saker som saknas i systemena är 
exempelvis reserv bokning och lagring av kunder, för att följa upp var kunderna helst 
vill ha plats och var de absolut inte vill ha sin plats. Många företag saknar också 
förmågan att låta sina kunder själva välja platser och även en bild eller visuell visning 
av hur produkten ser ut och vilka bokningsmöjligheter det finns inom denna. Därför 
finns det mycket i designen av webbokningssystem som skulle kunna förbättras. 

2.2 Design av webbokningssystem 
 
Ett webbokningssystem är en del av en webbplats men oftast även en samling av 
webbsidor i huvudwebbplatsen som systemet är en del av. Därför är det viktigt att 
webbokningssystemets sidor följer de standarder som finns för såväl webbsidor som 
för webbplatser. I detta avsnitt kommer det att beskrivas vad som bör tänkas på vid 
skapandet av en webbplats och vilka krav som finns för webbgränssnitt.  
 
Det är viktigt med en detaljerad planering innan webbplatsen skapas. Innehåll, grafik, 
länkar och helhetsstruktur ska göras med så många detaljer som möjligt innan sidan 
sätts i bruk. Det bör också göras en mappning över hur varje sida passar in i 
helhetsstrukturen. Detta för att få en bra struktur på sidan, så att användaren lättare 
kan hitta det denne söker och förstå vad varje funktion på webbplatsen innebär. (Kaye 
& Medoff, 1999).  
 
Ur bokningssynpunkt är detta viktigt på två sätt. Den första aspekten är att företags 
webbsite nästan alltid innehåller fler funktioner än bokningssystemet, så är det viktigt 
att kunden lätt kan hitta var bokningssystemet finns utan att behöva leta runt på siten. 
Därför bör alltid en länk till bokningen finnas på huvudsidan. Den andra aspekten som 
gör detta viktigt är att själva bokningssystemet oftast är uppbyggt av olika webbsidor, 
därför är det viktigt att kunden kan se en struktur mellan dessa och veta när och hur 
användaren ska gå vidare till nästa sida. Inget av detta är dock något problem i de idag 
existerande webbokningssystemen. 
 
En webbplats brukar börja med en huvudsida som presenterar webbplatsen och länkar 
besökaren vidare på siten. Webbplatser är ofta även strukturerad i olika nivåer. Är så 
fallet länkar huvudsidan vidare till förstnivåssektionen. Från denna sektion länkar 
sedan vidare till andranivåssektionen osv., där materialet oftast blir mer specifikt för 
varje nivå. (Kaye & Medoff, 1999). Av naturliga själ är bokningssystem oftast 
strukturerade på detta sätt eftersom vissa steg måste genom gås innan andra kan börja. 
Exempelvis måste tid, datum och biograf anges innan en film kan väljas, eftersom inte 
alla filmer går på alla tider, alla dagar och på alla biografer. 
 
Enligt Kaye & Medoff (1999) är det viktigt att webbdesignen utgår från både de som 
skapar webbplatsen och de som är tänkta att använda den. Det är viktigt att se 
webbplatsen från bådas perspektiv för att få en bra fungerande webbplats. Oavsett hur 
bra en webbplats är konstruerad för företagets behov är den helt värdelös om den inte 
tilltalar användarna. Det räcker dock inte med att webbplatsen får ett stort antal 
besökare, använder de inte webbplatsen som företaget har tänkt är det meningslöst att 
upprätthålla webbplatsen. Det är alltså viktigt med såväl kvantitativt som kvalitativt 
besökande. Det är därför viktigt att organiseras på bästa sätt för besökarna och inte för 
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anskaffarna. Det är designerns uppgift att skapa en webbplats där besökarna enkelt 
kan navigera till det de söker. Har besökaren svårt att hitta det som sökes blir denne 
lätt frustrerad och struntar i att använda webbplatsen. Användare vill inte slösa en 
massa tid på att klicka runt och leta efter det de söker. Därför är organiserade och lätt 
navigerade webbplatser mycket viktigt (Kaye & Medoff, 1999). Kopplat till 
bokningssystem är det alltså viktigt att en användare enkelt kan förstå hur denne ska 
utföra en bokning, gör kunden inte det direkt så struntar besökaren förmodligen i att 
utföra bokningen, eftersom det tar så lång tid att sätta sig in i hur bokningen 
genomförs. Naturligtvis är det även viktigt att användaren hittar sidorna där 
bokningen ska utföras, hittas inte dessa direkt tröttnar kunden förmodligen på att leta 
och struntar i att utföra bokningen. En sida där det inte går att navigera sig till en 
annan sida ska heller aldrig finnas. Skulle en användare hamna på en sådan sida är 
risken mycket stor att denne tröttnar och går ut från webbplatsen (Lynch & Horton, 
1999). Exempelvis så ska sista sidan i bokningssystemet inte vara en slutsida, utan det 
ska vara möjligt att navigera sig vidare från denna sidan till en annan sida exempelvis 
huvudsidan, detta eftersom användaren kanske vill utföra fler saker på webbplatsen 
innan dess att denne går ut från denna. Viktigt är också att subjekt på en webbsida 
alltid grupperas på ett logiskt sätt, för att undvika att göra användaren förvirrad 
(Lynch & Horton, 1999). Exempel på grupperingar är: för vem, vad, när, var och hur. 
Exempelvis är det lämpligt att tid och datum är grupperade nära varandra eftersom de 
relaterar till varandra. 
 
Det är också viktigt med en enkelhet på webbplatsen därför ska skrikiga färger, 
blinkande text eller bilder som hoppar runt undvikas. Används detta blir det ett 
störande element för användaren, eftersom de omedvetet kommer att fokusera på det 
istället för på det som de har för avsikt att studera. En bra och tydlig feedback för 
användarna är också viktigt att ha. Detta för att användarna ska veta vad som händer, 
exempelvis om en sida håller på att laddas. Även andra hjälpfunktioner kan vara 
viktiga för att användarna ska veta hur de ska göra för att utföra det som de önskar 
(Lynch & Horton, 1999). Ur feedback synpunkt är det exempelvis viktigt att 
användaren vet om när en bokning är genomförd, kan exempelvis ske genom ett 
textmeddelande på skärmen. Det är också viktigt med en tydlig feedback om 
användaren skulle ha fyllt i någonting i formuläret på ett felaktigt sätt. Annan hjälp 
som är viktig att ge användaren är tydliga instruktioner om vad som ska fyllas i var, så 
att användaren inte fyller i fel sak på fel plats. 
 
Det som har nämnts tidigare är mycket viktigt att tänka på vid skapandet av en 
webbplats, men eftersom det är omöjligt att gissa sig till vad de potentiella användarna 
har för behov och önskemål. Därför är det viktigt att undersöka detta vid skapandet av 
en webbplats. Detta för att det som tidigare nämnts är så otroligt viktigt att designen 
tillfredställer dessa. (Kaye & Medoff, 1999). Samma sak gäller naturligtvis vid 
skapandet av ett bokningssystem, eftersom detta kan ses som en egen liten webbplats i 
huvudwebbplatsen. 
 
Webbplatser kan vara uppbyggda på tre olika sätt antingen kan platsen vara 
strukturerad som en bok, där besökaren bläddrar från sida till sida (s.k. linjär design). 
Annars kan sidan vara strukturerad i någon form av hierarki där startsidan är överst 
och sedan länkas besökarna ner till undersidorna (s.k. meny till länk meny). Det tredje 
alternativet är att sidan är strukturerad som ett vagnshjul, där startsidan är länkad till 
samtliga övriga sidor. Dessa är sedan ihop länkade med varandra och tillbaks till 
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startsidan (s.k. vagnshjul), (Se figur 1). Vid skapandet av ett bokningssystem är linjär 
design eller meny till länk design lämpliga beroende på hur bokningssystemet ser ut. 
Vagnhjul är dock aldrig lämpligt för bokningssystem, eftersom det i denna struktur 
går att gå till vilken sida som helst från vilken sida som helst. Detta skulle innebära att 
en användare skulle kunna gå direkt till sista sidan. Detta vore inte lämpligt, eftersom 
bokningssystem bygger på att tidigare steg måste utföras innan de senare kan utföras. 
Linjär design kan vara lämplig då bokningen endast går att utföra på ett sätt, 
exempelvis biobokning där alla bokningar ser ut på exakt samma sätt. Meny till 
länkdesign kan däremot vara lämplig då det går att utföra flera olika varianter av 
bokningen, exempelvis vid båtresor då det både går att boka reguljär resor och 
kryssningar. 
 
 
 Linjär design 
 
 
 

Meny till länk design 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagnshjul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 De olika typer av struktur som en webbplats kan ha. Av de olika designtyperna är det 
endast linjär design och meny till länkdesign som är lämpliga för webbokningssystem. Vagnshjul 
design är inte lämplig, eftersom det med denna design typ går att gå direkt till sista sidan från 
startsidan utan att genomgå de nödvändiga tidigare stegen. 

Oavsett vilken typ av designmodell som används är det viktigt att se till att besökaren 
inte behöver gräva på djupet på webbplatsen för att finna den information som sökes, 
därför bör det aldrig vara mer än tre till fyra klick för att nå vilken sida som helst på 
webbplatsen från huvudsidan. Alltså ska aldrig en webbplats designas i fler än tre till 
fyra nivåer (Kaye & Medoff, 1999). 
 

Startsida Sida Sida Sida 

Startsida 

Sektion Sektion Sektion 

Sida Sida Sida Sida Sida Sida 

Sida Sida 

Sida 

Sida Sida 

Sida Sida 
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2.2.1.1 Gränssnitt 
 
Grafiskt användargränssnitt (GUI) i ett datasystem innefattar bilder och koncept för att 
överföra funktionalitet och innebörd till dataskärmen. GUI kan användas som en hjälp 
vid skapandet av en webbsida, med hjälp av GUI får sidan ett utseende som håller sig 
inom de ramar som finns vid utformandet av en webbsida. Detta gör att användaren 
lättare känner igen sig när denne besöker sidan, Med hjälp av GUI fås också de mest 
grundläggande kraven på en webbsida med. 
 
Vid interaktiva dokument är det nödvändigt att använda grafisk design för att kunna 
åstadkomma en gränssnittsdesign. Till skillnad från böcker och andra textdokument 
tillåts användaren att komma till en enskild webbsida, utan någon form av inledning. 
Detta p.g.a. hyperlänkarna mellan de olika webbsidorna och webbplatserna. Detta gör 
att webbsidor behöver vara mer självständiga än vad t.ex. boksidor behöver. Sidhuvud 
och sidfot på en webbsida behöver vara mer informativ och genomtänkt än vad som 
krävs på utskrivet papper. Det skulle vara absurt att repetera copyrightinformation, 
författare och bokens utgivningsår på varje enskild sida, medan individuella 
webbsidor oftast behöver denna information. Detta för att den enskilda webbsidan kan 
vara den enda delen av webbplatsen som en användare kommer att se. Det bästa sättet 
för att få kontinuitet på webbplatsen är att behålla vissa detaljer på samtliga 
webbsidor, detta för att användaren lättare känner igen sig när denne är inne på 
webbplatsen. De saker som ska tänkas på kan sammanfattas med vem, vad, när och 
hur. 
 
Vem: Tala om för användaren vem det är som står för webbsidan. Detta kan tyckas 
som en självklarhet men ändå finns det massor med webbsidor som saknar detta. Att 
tala om vem som står för webbplatsen är viktigt för att användaren ska kunna veta 
vems åsikter och tjänster som finns på webbplatsen (Lynch & Horton, 1999). I ett 
webbokningssystem är detta väldigt viktigt, eftersom kunden vill veta vilket företag 
som denne utför sin bokning hos. Om kunden skriver ut en minnes lapp är det också 
viktigt att företagets namn står på minnes lappen, så att kunden vet vad det gäller när 
denne tittar på lappen. 
 
Vad: Alla dokument behöver en tydlig titel för att fånga användarens uppmärksamhet, 
och av flera olika anledningar är detta extra viktigt när det gäller webbdokument. En 
av anledningarna är att titeln oftast det första som en besökare ser på webbsidan. På 
sidor med mycket grafik kan titeln vara det enda användaren ser på flera sekunder, 
medan de grafiska bilderna laddas. En annan anledning till att det är viktigt med en 
tydlig titel är att om användaren vill spara sidan som ett bokmärke kommer sidans titel 
att sparas i användarens lista. En missledande eller oklar titel eller en titel som endast 
innehåller en massa pladder kommer inte att hjälpa användaren att komma ihåg varför 
denne har sparat sidan (Lynch & Horton, 1999). Det kan tillexempel vara olämpligt att 
kalla bokningen enbart för bokning, det är då bättre att kalla det för bokning hos 
”företagets namn” eller liknande. Detta för att kunden ska veta vilket företags 
bokningssystem som denne kommer till om denne klickar på bokmärket. 
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När: Tidpunkten för skapandet/uppdaterandet är ett viktigt kriterie i bedömandet av 
ett dokuments värde. Varje sida på en webbplats ska vara daterad och en uppdatering 
av dateringen ska ske när dokumentet uppdateras. Företagsinformation, 
användarmanualer, produktinformation och andra tekniska dokument levererade som 
webbsidor ska alltid ha variationsnummer eller omarbetningsdatum. Om inte detta 
finns är det svårt för användarna att avgöra om den variation som de innehar är aktuell 
(Lynch & Horton, 1999). Detta är inget som berör den direkta bokningen, men det är 
viktigt då det gäller information runt bokningen. Vet inte användaren om 
informationen är aktuell så vet denne heller inte om det går att  lita på den. 
 
Var: Webben har en stor informationsdimension, men väldigt få tydliga band till 
platsen för ursprungsdokumentet. När en användare klickar på en länk kan denne 
hamna på en webbserver i Tokyo, New York eller Oslo, ja var som helst där det finns 
en Internetförbindelse, utan att märka någon skillnad. Om inte användaren är väldigt 
duktig på att analysera URL (Uniform Resource Locator), är det svårt att spåra var 
ursprungsdokumentet är skapat. Frågan om var dokumentet kommer ifrån hänger ofta 
ihop med frågan om vem dokumentet kommer ifrån. Därför ska det alltid tydligt 
framgå för användaren var de som har skapat dokumenten kommer ifrån. För att 
upprätthålla kopplingen till sidans ursprung ska hemURL innefattas åtminstone på 
huvudsidan på webbplatsen (Lynch & Horton, 1999). Detta sitta krav är inget som 
direkt gäller för bokningen utan mer för hela webbplatsen, därför kommer inte detta 
att tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. Efter att i detta kapitel ha studerat de 
gränssnittsproblem som finns i ett webbokningssystem, kommer i nästa kapitel de 
tekniska problemen i ett webbokningssystem att studeras. 
 

2.3 Webbokningssystem ur ett teknisktperspektiv 
 
Enligt Casavant & Singhal, (1994) är webbokningssystem ett distribuerat 
realtidssystem (DRTS). Detta gör att webbokningssystem både får de problem som 
ett realtidssystem har och de problem som ett distribuerat system har. Dessutom 
uppstår det ytterligare problem vid kombinationen av dessa båda system. (Casavant 
& Singhal, 1994).  
I detta avsnitt beskrivs realtidssystem och distribuerade system. Det tas även upp 
vilka problem som uppstår vid användandet av dessa båda system samt de problem 
som uppstår vid kombinationen av dessa båda system. 

2.3.1 Realtidssystem 
 
Realtidssystem har ett förutsägbart utnyttjande av olika resurser så som exempelvis tid 
och minne. Realtidssystem utför en beräkning inom en känd tidsram. Därför är det 
viktigt att känna till resursbehovet i förväg. Är inte resursbehovet känt finns det en 
risk att tidsintervallet blir för kort för att det ska vara möjligt att utföra uppgiften. Är 
så fallet blir konsekvenserna av systemet mindre effektiva, helt värdelöst eller till och 
med förödande, beroende på hur deadlines för systemet ser ut. 
 
Deadlines för ett realtidssystem kan se ut på fyra olika sätt. Antingen har systemet en 
mjuk deadline, där värdet på operationen hela tiden minskar, men det är dock alltid ett 
värde av att utföra operationen. Den andra typen av deadline är neutral deadline. Vid 
denna deadline har operationen inget värde om den inte utförs inom tidsgränsen, men 
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något straff kommer heller inte att ske. De två sista deadlines är hårda deadlines vid 
dessa båda kommer straff att ”utdelas” om operationen inte genomförs inom 
tidsramen. Den första av dessa båda hårda deadlines är nödvändig deadline. Utförs 
inte operationen inom tidsramen vid denna typ av deadline kommer det att ge ett 
straff, det är dock inte en total katastrof om tidsgränsen skulle överskridas. Den sista 
och hårdaste deadlinen är kritisk deadline, skulle tidsramen inte hållas i detta fall 
skulle det medföra en katastrof. (För att se hur olika deadlines fungerar se figur 
5).(Pressman, 2000). 
 
 

V (t)  V (t) 
 
 
 
 
 
 

 t  t 
  Mjuk deadline  Neutral deadline 
 

V (t) V(t) 
 
 
 
 
 
 

  t t 
 
  Nödvändig deadline  Kritisk deadline 
 

Figur 2 Olika typer av deadlines som ett realtidssystem kan ha 

 
Den deadline som används i webbokningssystem är neutral deadline. Mjuk deadline är 
omöjlig att använda vid denna typ av system, eftersom de involverar så många olika 
användare. Eftersom så många användare involveras går det inte att låsa upp vissa 
platser för länge, därför går det överhuvudtaget inte att boka en plats om inte 
tidsramen hålls. Några hårda deadlines är det inte heller, eftersom det inte utdelas 
något särskilt straff om en kund skulle missa en deadline. Det enda som händer om så 
skulle vara fallet är att kunden får göra om bokningen. 
 
För att kunna sätta bra deadlines är det viktigt att ha ”worst-case” utförande 
kännedom. ”Worst-case” utförande innebär den längsta tiden för utförandet av en 
operation. Anledningen till att ”worst-case” används är att det till så stor del som 
möjligt ska undvikas att deadlines missas. Det är också viktigt att ha god kännedom 
om olika osäkerhetsfaktorer som exempelvis begränsningar för input. Finns det sådana 
begränsningar är det viktigt att ta hänsyn till dessa när deadlines sätts (Pressman, 
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2000). Detta är extra viktigt vid webbanvändning, eftersom olika användares datorer 
och modem kan vara olika snabba. Då är det viktigt att även de långsammaste 
datorerna och modemen klarar av att hålla tidsgränsen. Gör de inte detta kan kunderna 
som har en sådan dator eller modem inte utföra sin bokning och företaget tappar då 
kunder. 
 

2.3.2 Distribuerade system 
 
Distribuerade datasystem (DDS) är en samling av datorer kopplade via 
kommunikationsnät och operativsystem samt/eller distribuerade databassystem. DDS 
gör det möjligt att dela hårdvaru- och mjukvaruresurser mellan flera olika användare. 
Det är viktigt att sidorna som visas för olika användare i ett DDS är homogena, så att 
alla användare har samma bild i systemet samtidigt. Görs en uppdatering på en 
användares sida ska samma uppdatering göras på övriga användares sidor vid samma 
tidpunkt (Casavant & Singhal, 1994). Exempelvis bokar en användare en plats på en 
biograf, det är då viktigt att de andra användarna som är inne i systemet och håller på 
att boka får vetskap om att platsen är bokad. Detta för att undvika att de dubbelbokar 
platsen. Detta sker genom s.k. ”broadcasting” som innebär att ett meddelande skickas 
ut till alla i systemet. Om meddelandet endast ska nå en viss grupp i systemet används 
istället ”multicasting”. Detta fungerar på samma sätt som ”broadcasting” med 
skillnaden att ”multicasting” endast sänder meddelandet till den berörda gruppen i 
systemet (Casavant & Singhal, 1994). Andra sätt att lösa problemet med 
dubbelbokning på är att låsa upp alla platser för varje kund, detta kallas för ”manual 
exclusion”. Detta är dock inget bra alternativ eftersom endast en användare kan vara 
inne i systemet åtgången vid denna typ av lösning. Detta skulle innebära att alla andra 
användare skulle få vänta tills den förste användaren är klar alternativt att dennes 
deadline har överskridets, detta skulle förmodligen innebära att de flesta kunderna 
skulle tröttna på att stå och vänta i kö och inte använda systemet. Ett annat alternativ 
till lösning är att tilldela varje användare platser, men då har användaren inte längre 
”total” valfrihet. Ytterligare ett sätt är att meddela förändringen först när användaren 
genomför en bokning och har råkat göra en dubbelbokning. Detta är dock en ganska 
dålig lösning eftersom de flesta människor blir förbannade när de inte kan genomföra 
bokningen utan måste göra ett nytt val, händer detta dessutom flera gånger är risken 
mycket stor att användaren struntar i att genomföra bokningen. 
 
Ett DDS ska också ha distribuerad datamiljö, vilket gör att en användare kan använda 
systemet utan att behöva förstå den underliggande komplexiteten. En transaktion som 
görs i ett distribuerat system är varaktig och går inte att göra ogjord (Casavant & 
Singhal, 1994). Exempelvis om en bokning är gjord går det inte att ångra denna och 
göra den ogjord. Det går dock naturligtvis att avboka denna, men 
bokningstransaktionen finns ändå kvar och går aldrig ta bort. 
 

2.3.3 Distribuerade realtidssystem 
 
Applikationer för DRTS är oftast skräddarsydda, eftersom de applikationer som 
används vid generella distribuerade system inte är applicerbara när olika deadlines 
måste följas. Detta för att många av de applikationer som används i DDS inte är 
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gjorda för att följa deadlines utan endast för att höja prestandan i systemet. (Casavant 
& Singhal, 1994). 
 
Många av dagens bokningssystemsystem är inte så väldigt realtidsfixerade, men om 
kunderna ska få större valmöjlighet går det inte att låsa upp platserna hur länge som 
helst (eftersom det då krävs att alla platser låses upp) och de blir då mer 
realtidsberoende. Enligt Casavant & Singhal är dock alltid ett bokningssystem mindre 
realtidsberoende än hårda realtidssystem, vilket gör dem något lättare att bygga. Detta 
eftersom det går att använda många av de applikationer som finns i rena distribuerade 
system, när deadlines inte är så viktiga. En viss justering av applikationerna måste 
naturligtvis dock göras, eftersom målet ändå är att alltid hålla deadlines. Skulle 
deadlines i ett system alltid missas går inte systemet att använda och det är i så fall 
värdelöst (Casavant & Singhal, 1994). 
 
Det som gör DRTS så komplext är att det dels är ett delat system av flera användare 
och dels att det finns olika deadlines som måste hållas. Detta gör att både de problem 
som uppstår vid distribuerade system och de problem som uppstår vid realtidssystem 
måste lösas. Enligt Casavant & Singhal blir det ytterligare problem genom att dessa 
båda typer av system kombineras, exempelvis kan vissa deadlines vara svåra att hålla 
på grund av att det är ett distribuerat system. Detta gör då att deadlines måste 
omarbetas (Casavant & Singhal, 1994). Därför krävs det en ännu mer noggrann analys 
av vilka tidsramar som ska sättas vid DRTS gentemot rena realtidssystem. I 
bokningssystem uppstår främst problemet vid flera servrar men även om 
bokningssystemet endast har en server, kan det bli problem. Detta p.g.a. att flera 
användare använder systemet samtidigt. 
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3 Problemområde 
 
Efter att i föregående kapitel ha gjort en beskrivning av de ämnen som berör detta 
examensarbete, görs i detta kapitel en beskrivning och precisering av problemet. En 
avgränsning av problemet beskrivs även. Dessutom presenteras det förväntade 
resultatet av arbetet. 

3.1 Problembeskrivning 
 
Bokning är någonting som nästan alla människor har utfört. Det kan gälla så väl 
hotellbokning, biobokning, bokning av möte eller en bokning av en skiva eller bok 
som har tänkts att köpas. Därför är detta ett ämne som påverkar de flesta i dagens 
moderna samhälle. De flesta företag som säljer en vara eller en tjänst ger också 
möjlighet att i förväg boka varan eller tjänsten. I och med detta kan det tyckas 
naturligt att det finns något typ av standardsystem för bokning, så är dock inte fallet 
istället har nästan varje företag ett eget system för att utföra detta. Detta gör att det kan 
vara svårt att utföra en bokning i ett system som inte kunden har så väl kännedom om. 
Detta eftersom det är svårare för en ny användare att lära sig ett obekant system än ett 
system som påminner om ett annat system som användaren är bekant med (Hackos & 
Redish, 1998). 
 
Ett annat ännu större problem med de flesta av dagens bokningssystem är att kunden 
inte kan få tillgång till all den information som denne eventuellt skulle önska 
(exempelvis vilka rabatter som kunden har möjlighet att få). Kunden har heller inte 
total valfrihet (av de platser som fortfarande finns tillgängliga) i många av de 
bokningssystem som idag finns. Detta gör att dagens bokningssystem inte är 
fulländade vad det gäller information och funktionalitet. 
 
För att kunden lättare ska kunna veta vilka olika valmöjligheter denne har när denne 
utför en bokning är en grafisk presentation ett bra hjälpmedel (Helander, 1988). Detta 
gör att kunden enkelt kan se vilka görligheter som finns i systemet och vilka som 
fortfarande är möjliga att välja. För att kunna göra en grafisk presentation av 
bokningsmöjligheterna krävs att det går att visa grafiska bilder i systemet, och för att 
kunna göra detta är det nödvändigt att den hårdvara som används gör det möjligt med 
grafiska presentationer. Det är också viktigt att det går att göra en snabb uppdatering i 
systemet. Detta p.g.a. att om det skulle vara så att en annan användare utför en 
bokning medan den första användaren är inne i systemet, ska denne kunna se det 
(Casavant & Singhal, 1994). 
 
De typer av bokningssystem som är möjliga att använda, med tanke på de hårdvaror 
som idag är tillgängliga, är webbokningssystem, wapbokningssystem och dator med 
fast bokningssystem. Av dessa tre är det idag endast webben och dator med 
fastbokningssystem som har nått ut till ett stort antal privatpersoner. Dator med fast 
bokningssystem har dock en stor nackdel i att det inte går att utföra bokningen på 
annat ställe än där datorn står (kan exempelvis inte utföra bokningen hemma), därför 
är det mest lönsamt för företagen att satsa på webbokningssystem. 
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Trots att webben har gjort så stora framsteg under de senaste fem till tio åren så är 
bokningssystemen på denna typ av hårdvara inte fullt utvecklade. Flera företag har 
ännu inte utnyttjat denna typ av bokningssystem och bland de som har det är det få 
som utnyttjar alla de möjligheter som webbokning ger. De flesta har helt enkelt 
kopierat funktionerna i sitt telefonbokningssystem och lagt upp dessa på webben, 
istället för att göra ett mer utökat bokningssystem där de fördelar som webben ger 
gentemot telefonen utnyttjas. Därför ska det i detta examensarbete försöka ges svar på 
hur ett webbokningsssytem bör se ut enligt användarna, detta görs med hjälp av de 
frågor som presenteras i problemformuleringen. 

3.2 Problemprecisering 
 
Det problem som ska undersökas i detta arbete är:  

• Hur kunderna vill att ett bokningssystem ska se ut så väl grafiskt, 
funktionellt, informationsmässigt och strukturerat. Idéerna hur det skulle 
kunna se ut är hämtade från existerandesystem och egna idéer som är 
styrkta i någon form av litteratur. Har undersökningspersonerna egna idéer 
kommer naturligtvis även dessa att tas hänsyn till. 

Denna fråga kommer att besvaras med hjälp av följande fyra underfrågor: 
• Vilka funktioner vill användarna ha tillgång till?  
• Vilken typ av information vill användarna ska finnas i 

webbokningssystemet?  
• Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, strukturmässigt? 
• Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, grafiskt? 

 
Dessa frågor ställs för att få fram riktlinjer för hur ett webbokningssystem ska se ut. 
Detta behövs för att webbokningssystemen blir relativt lika varandra i framtiden och 
inte som idag mer eller mindre olika för varje företag eller bransch. De 
webbokningssystem som idag existerar har även olika typer av brister, genom att ta 
fram riktlinjer över hur ett webbokningssystem ska se ut kan företagen följa dessa och 
därigenom få med de saker som kunderna vill ha i ett webbokningssystem, alla system 
kommer naturligtvis inte att se exakt likadana ut ändå men vissa riktlinjer kommer då 
att följas av dem som gör systemen. Utifrån dessa riktlinjer kan sedan varje företag 
anpassa systemet till viss del så att det ska passa dem. Detta examensarbete är alltså 
främst riktat till de företag som använder sig av någon form av bokningssystem. Den 
vinst de får genom detta arbete är nöjdare kunder och därigenom också ökad vinst. 

 

3.3 Avgränsning 
 
Vissa avgränsningar kommer att göras i det fortsatta arbetet (för en grafisk 
beskrivning av hela problemområdet och avgränsningen se figur 3). Endast bokning 
utförda av privatpersoner i ett webbokningssystem kommer att vara det som arbetet 
fokuserar på. System som är till för företagets egen personal eller för bokningar 
mellan olika företag kommer därför att falla utanför detta arbete. Anledningen till 
detta är att företagets personal lättare själva kan tala om för de som gör 
bokningssystemet hur de vill att det ska se ut. De riktlinjer som framkommer i arbetet 
kan dock förmodligen även användas när företagets egen personal gör en bokning mot 
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bokningssystemet. Det kommer också endast att fokuseras på företag som har 
platsbokning, men bokningssystem med förhandsbokning har en algoritm som är en 
del av platsbokningsalgoritmen. Även algoritmen för personbokning påminner starkt 
om platsbokningsalgoritmen. Därför kommer det som behandlas i arbetet även kunna 
användas på dessa båda bokningssystem typer med en lite omarbetad design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3 visar hur ett webbokningssystem ser ut samt vilken del av systemet som detta arbete 
innefattar. Som en förklaring kan det tilläggas att server och databas kan vara både en och flera, 
databas kan även i vissa fall vara en eller flera filer. 

 
De olika delarna som ett webbokningssystem består av är användare eller kund, som 
är den som använder systemet och utför en bokning, server, där bokningen presenteras 
och utförs, databas, där informationen om bokningar och kunder lagras, och företaget 
som underhåller servern och databasen samt tillhandahåller den information om 
bokningen som servern och databasen behöver. En kund har arbetar endast mot 
servern när denne utför en bokning. När kunden går in i webbokningssystemet 
presenterar servern bokningsalternativen, användaren väljer då ett av alternativen. 
Denna process fortsätter sedan iterativt tills det att all fakta som behövs för att kunna 
utföra bokningen har angivits. Därefter utförs bokningen av kunden och bekräftas av 
servern. Servern i sin tur arbetar mot databasen där servern hämtar den information 
som behövs för att kunna tillhandahålla bokningsinformation samt eventuell 
information om kunden. Undertiden bokningen utförts skickar servern information om 
den boknings valen samt information om kunden som utfört denna till databasen.  
 
Företaget skapar och upprätthåller såväl servern som databasen. Företaget får också 
information från dessa. Problemavgränsningen fokuserar endast på 

Utför bokning 

Bekräftar bokning 

Användare/kund Server 

Lagrar 
information 

Tillhandahåller 
information 

Databas 

Företaget 

Skapar och 
upprätthåller 

Underhåller 

Problemavgränsning 

Presentation av 
bokningsalternativ 
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användarperspektivet och ej på företagsperspektivet eller på det tekniska perspektivet. 
Detta är ingen svårighet då de olika perspektiven är starkt åtskiljda. Jag har även valt 
att avgränsa bort bekräftelsen av bokningen, eftersom det då går lite mer mot det 
tekniska perspektivet. Problemet i detta examensarbete berör endast den interaktiva 
presentationen av bokningsalternativen till det att kunden utför bokningen, vad som 
händer sedan utelämnas i detta arbete. Hur servern hämtar de olika alternativen från 
databasen är heller inget som behandlas i detta arbete, det som endast tas hänsyn till är 
vad som skickas och inte hur det görs. Det tar heller inte hänsyn till om servern 
arbetar mot en databas, en fil eller någon annan typ av informations lagrare. 

3.4 Förväntat resultat 
 
Med detta arbete förväntar jag mig att få en bra och tydlig bild över hur kunder vill att 
webboknigssystem ska se ut såväl vad det gäller grafiska detaljer (exempelvis olika 
knappar), vilka funktioner som ska gå att utföra, vilken information de vill ha och hur 
de vill att systemet ska se ut rent strukturmässigt (när kunden ska klicka fram till en 
ny sida, vilka funktioner som ska finnas på varje sida etc.). Utifrån detta förväntar jag 
mig sedan kunna göra en ”mall” över hur ett webbokningssystem bör se ut. För att få 
fram riktlinjer över hur kunderna vill att företagens webbokningssystem ska se ut. 
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4 Metod 
 
Efter att problemet beskrivits och avgränsats i föregående kapitel kommer det i detta 
kapitel att presenteras olika metoder som är möjliga för att lösa detta problem. En eller 
flera av dessa metoder kommer även att väljas.  
 

4.1 Möjliga metoder 
 
För att genomföra undersökningen är uppgiftsanalys en möjlig och lämplig metod. 
Därför kommer en presentation av uppgiftsanalys att göras, dessutom kommer en 
beskrivning av vilka olika sätt denna kan genomföras för detta arbete. Andra möjliga 
metoder som går att använda sig av är intervju och enkät, implementation samt 
litteraturstudie. Dessa metoder är främst lämpliga att använda i kombination med 
uppgiftsanalysen. Eftersom även dessa metoder är möjliga att ta hjälp av i 
undersökningen kommer även en presentation av dessa att göras i detta kapitel. 
 

4.1.1 Uppgiftsanalys 
 
Uppgiftsanalys är studien av vad en användare behöver utföra för att nå sina mål. 
Huvudsyftet är att jämföra systemets krav på användarna med användarnas förmåga 
och om det är nödvändigt ändra systemets krav för att minska fel och nå en bra 
prestanda. Processen brukar oftast innehålla datainsamlingar och presentation av dessa 
på ett sådant sätt att de kan jämföras med användarnas förmåga (Kirwan & Ainsworth, 
2001). De svar som kan ges i uppgiftsanalysen är om användarna är nöjda eller 
missnöjda med systemets flexibilitet och dynamik. I uppgiftsanalysen går det även att 
få fram rekommendationer över hur uppgifter och gränssnitt bör designas. I detta 
arbete kan uppgiftsanalysen användas för att få fram hur intresserade användarna är av 
olika funktioner i ett webbokningssystem och hur de vill att presentationen och 
utförandet av dessa ska ske. 
 
När uppgiftsanalysen görs är det viktigt att ta hänsyn till alla olika typer av användare, 
såväl noviser, avancerade nybörjare,  kompetenta användare och experter (Hackos & 
Redish, 1998).  Detta eftersom de olika användarkategorierna har olika domän- och 
systemkunskap. I uppgiftsanalysen av ett webbokningssystem är det därför viktigt att 
få med de som aldrig utfört en webbokning, de som har utfört webbokning någon 
enstaka gång, de som använder systemet kontinuerligt och de som använder det 
dagligen. Detta för att systemet inte ska vara för svårt för några nya användare, och 
heller inte för enkelt så att det blir krångligt att utföra bokningen för de kategorier som 
utför bokningar ofta. Det ska alltså passa både nya och vana användare. 
 
Innan en uppgiftsanalys görs är det viktigt att veta vilken fas i livscykeln som 
systemet befinner sig i. Ett system kan befinna sig i åtta olika faser enligt Kirwan & 
Ainsworth, (2001). Den första av dessa är konceptfasen där produkten eller tjänsten är 
identifierad som ett behov på marknaden. Input, output och olika principer har också 
identifierats, men inte hur de ska se ut på detaljnivå. Det är också den första nivån  
som detta arbete kommer att ligga på, de olika input som systemet behöver från 
användaren är identifierade men inte hur dessa ska tillhandahållas för systemet. Fas 
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två är pappersflöde i denna fas definieras och länkas enheter. Dessa kopplas även 
samman med systemets olika delmål. I denna fas görs även en tidsbedöming för att 
utföra varje delmål. Detta för att få fram de olika tidskraven som systemet bör ha. 
Nästa fas är den preliminära designfasen, här specificeras materialöverföring och 
kommunikationsstrukturer produceras. Om exempelvis datum ska fyllas i med hjälp 
av en synkroniserad kalender, bestäms det i denna fas hur kalendern ska se ut. Efter 
den preliminära designen görs en detaljerad design. Här fastställs systemdetaljer, ett 
skalenligt system med alla komponenter på rätt plats ritas. 
 
Efter den detaljerade designen börjar systemet att ta form i verkligheten genom 
konstruktionsfasen. I denna fas byggs systemet. I större system sker oftast denna fas 
parallellt med den detaljerade designfasen. Det som är färdigdesignat implementeras 
medan det som ännu inte är färdigt designas klart. Detta för att spara tid i systemets 
utvecklingsprocess. Den sjätte fasen är upprättandet av systemet. Systemet är här 
färdigbyggt och dess operationsförmåga testas och checkas av. Här försäkras att 
systemet kan fungera på det sätt som det var tänkt. Fas sju innebär att upprätthålla och 
hålla igång systemet. I denna fas är systemet igång och fyller sin funktion. 
Upprätthållningen försäkrar att detta håller så länge som systemet behövs. Den 
åttonde och sista fasen som systemet befinner sig i är avvecklingsfasen. Systemet 
fyller nu längre ingen funktion eller är för dyrt för att upprätthålla längre. Därför 
måste det stoppas, nedmonteras och flyttas eller lagras. 
 
Innan uppgiftsanalysen utförs är det även viktigt att veta vad den ”mänskliga faktor 
fokuset” är, då detta påverkar hur uppgiftsanalysen bör utföras. De olika 
undersökningarna som enligt Kirwan & Ainsworth, (2001) finns är:  

Tilldelning av funktioner: I denna undersökning granskas hur användarna integrerar 
med systemet vad gäller dess funktion. I ett webbokningssystem skulle fokus ligga 
på hur användarna utför en bokning i systemet.    
Personlig specifikation: Här identifieras hur användarna vill lösa de olika 
deluppgifterna som systemet har. I ett webbokningssystem innebär det exempelvis 
om användarna är intresserade av synkroniserade kalendrar eller inte i systemet. 
Detta fokus finns alltså inte i ett webbokningssystem, men skulle kunna användas i 
ett internt bokningssystem. 
Personal och arbetsorganisation: Här tas det hänsyn till vilken kategori av 
användare som kommer att använda systemet och vilka specifika kunskaper och 
önskemål denna grupp har. Det tas även hänsyn till hur stor användargruppen är, 
om systemet är internt eller offentligt etc. Denna undersökning används främst vid 
interna system eftersom det oftast är svårt att klassificera en viss användarkategori i 
offentliga system. 
Uppgifts- och gränssnittsdesign: I denna undersökning identifieras vilken 
information som behövs för att utföra en uppgift. De frågor som ställs är vad måste 
gå att göra för att utföra uppgiften och hur ska detta presenteras. I ett 
webbokningssystem kan det innebära att användarna måste veta vilka filmer som 
går på en viss biograf och när dessa går, en presentation av detta på något sätt är då 
lämplig. 
Förväntade färdigheter och kunskaper: I denna undersökning görs en sista check 
av de olika behoven som användare har. I denna undersökning görs även en 
kontroll för att få fram behovet av operationssupport. Träningsbehovet identifieras 
även här, dessutom tas det fram metoder för att lära användarna att använda 
systemet så effektivt som möjligt. I webbokningssystem kan det i denna 



4 Metod 

19 

undersökning göras en ny intervju med användarna för att se om det är någonting 
som de saknar i systemet. Även en demo om hur systemet fungerar kan göras och 
implementeras i systemet. 
Prestandaförsäkran: Se till att systemet att fungerar och kommer att fortsätta att 
göra det så länge det finns ett behov av systemet. I ett webbokningssystem kan det 
exempelvis vara att flera användare ska kunna utföra en bokning samtidigt utan att 
systemet kraschar. 

Enligt Kirwan & Ainsworth, (2001) är de olika undersökningarna är kopplade till de 
olika faserna i systemets livscykel, därför kan inte alla undersökningar användas i 
varje fas i systemets livscykel.   
 
Uppgiftsanalysmetoder 
 
En uppgiftsanalys kan utföras på flera olika sätt. Kirwan & Ainsworth (2001) har 
exempelvis tagit upp 41 olika sätt i sin bok. Dessa metoder presenteras i tabell 1. De 
olika metoderna kommer in i olika steg av systemets livscykel. Därför är det endast 
möjligt att välja vissa metoder, beroende på vilket steg i livscykeln systemet befinner 
sig. Det system som ska utvecklas i detta exempel befinner sig i konceptfasen. Detta 
eftersom det inte har gjorts något tidigare arbete beträffande analys av 
webbokningssystem och det är heller inget existerande system som ska granskas, utan 
istället intresset för olika sätt att lösa systemets olika uppgifter på. Detta gör att det 
återstår sju möjliga metoder (för att se vilka se tabell 1). Ytterligare en komponent 
som måste tas hänsyn till är den ”mänskligafaktor fokusen”. I detta arbete är fokusen 
på specificering av personliga önskemål. Detta gör att ytterligare två metoder 
försvinner, eftersom de har ett annat mänskligfaktorfokus. Då återstår fem metoder. 
Dessa är alla möjliga att välja för genomförande av detta arbete, dock med varierande 
resultat. Dessa fem metoder presenteras nedan. De olika metoderna är alltså anpassade 
för att passa olika delar i systemfasen och för att passa till olika mänskligafaktorer, 
detta gör att det går att använda uppgiftsanalysen genom hela systemcykeln det enda 
som måste ändras är vilken metod i uppgiftsanalysen som väljs för att utföra 
undersökningen. Hierarkisk uppgiftsanalys och strukturerad intervju att använda 
genom hela systemcykeln. Alla andra metoder är specificerade för en eller flera faser i 
livscykeln.  
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Tabell 1 visar de olika sätt som en uppgifts analys kan utföras på (de åtta som går att utföra i 
första fasen är kursiva och de fem som är utvalda är skrivna i fetstil) 

Aktivtestning Gränsanalys Tabell- och 
nätverkstekniker 

Kodnings-
konsistens 

Kognitiv 
uppgifts-
analys 

Data-
modellering 
och simulering 

Förväxlings-
matris 

Kritisk 
incidentteknik 

Beslut- och 
utförande-
diagram 

Dekomp-
ressions- 
metoder 

Ergonomisk 
checklista 

Händelseträd Misslyckande- 
metoder och 
effektanalys 

Felträd Funktions-
analyser på 
system-
teknik  

Mål, 
operationer, 
metoder och 
val av 
regelmodell 

Risk- och 
operations-
möjlighets-
studie 

Hierarkisk 
uppgiftsanalys 

Influens-
diagram 

Information- 
och 
kontroll-
analys  

Gränssnitts-
granskning 

Länkanalys Driftförbiseende-
riskträd 

Observation Operations-
sekvens-
diagram 

Operations, 
aktions och 
händelse träd 

Operations-
modifikations
-granskning 

”Petri-nets” Positions-
analys 
fråge-
ställning 
och arbets-
komponent 
inventering 

Process/ 
system 
Checklista 

Frågeformulär Enkel 
flödesgraf 
analys 

Simulator Struktur-
erad 
intervju 

Tabelltopps
-analys  

”Timelines” 
analys 

Verbalt 
protokoll 

Genomgångs-
analys 

Innehålls 
information 

Säker 
arbets-
analys 

Arbetsstudie 
tekniker 
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Ergonomisk checklista 
 
Används för att försäkra sig om hur pass bra systemet anpassar sig till de 
standardiserade ergonomiska principerna (Kirwan & Ainsworth, 2001). Det första 
som görs i denna metod är att sätta upp en lista över vad som ska finnas i systemet. 
Listan ska ha minst två kolumner, en för det som är gjort och en för det som inte är 
gjort. Oftast brukar det även finnas en tredje kolumn för det som inte är möjligt att 
genomföra i systemet (Kirwan & Ainsworth, 2001). Ett exempel på vad som borde 
finnas med på en ergonomisk checklista för ett bokningssystem är att bokade platser 
är röda och lediga platser är gröna, detta eftersom de flesta människor uppfattar rött 
som upptaget och grönt som ledigt. Checklistan som görs bör inte vara alltför lång då 
den i så fall kan bli svårt att ta till sig. Om det är nödvändigt med en lång checklista är 
det bra om en gruppering görs av de olika objekten med hjälp av underrubriker 
(Kirwan & Ainsworth, 2001). Skulle kunskapen saknas om hur en checklista bör se ut 
finns det färdiga sådana, dessa kan antingen användas exakt som de är eller endast 
som en hjälp för att göra en egen checklista. 
 
Process/systemchecklista 
 
Används för att se så att systemet tillmötesgår de förutbestämda standarder som finns. 
En checklista på de olika standarderna görs och kontrolleras för att se att systemet 
uppfyller dessa (Kirwan & Ainsworth, 2001). Skulle inte så vara fallet måste detta 
rättas till. Tillskillnad från den ergonomiska checklistan, som fokuserar på de olika 
ergonomiska kraven i systemet, fokuserar processchecklistan på de olika processer 
som systemet ska innehålla. I ett biowebbokningssystem är det till exempel 
nödvändigt med någon form av process för att ta reda på vilken film en användare vill 
se och när denne vill se filmen. 
 
Hierarkisk uppgiftsanalys 
 
Denna teknik används för att representera relationen mellan huvuduppgifterna och 
deluppgifterna (Kirwan & Ainsworth, 2001). I metoden tas det hänsyn till hur och i 
vilken ordning olika deluppgifter ska utföras för att nå systemets mål. Analysen 
beskriver hierarkiskt hur de olika uppgifterna ska lösas. Hur detaljerad analysen ska 
vara bestäms från fall till fall (Hackos & Redish, 1998). Analysen kan användas själv 
eller som ett förarbete till andra analyser och ”mänskliga faktor experiment” (Kirwan 
& Ainsworth, 2001). Metoden kan användas genom hela livscykeln av ett system och 
anpassas för att lösa specifika uppgifter som gränssnitt, arbetsorganisation, behovet av 
användarmanualer och support, träning samt ”mänsklig fel analys”. Tack vare sin 
bredd är det den mest använda och kända uppgiftsanalysmetoden av alla (Kirwan & 
Ainsworth, 2001). Analysen går ut på att ge användare olika uppgifter att lösa som 
bygger på deluppgifter. Användaren observeras sedan för att se hur lätt denne löser 
uppgiften. Om systemet är bra ska det inte vara något problem att lösa uppgiften, utan 
att navigera fel (Kirwan & Ainsworth, 2001). I ett tåg webboknigssystem skulle 
användaren kunna få i uppdrag att boka en biljett på X2000 mellan Stockholm och 
Göteborg den 23/5 kl. 15:00. Sedan observeras användaren för att se om denne lyckas 
att boka resan direkt utan några problem. 
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Frågeformulär/enkät 
 
Frågeformulär innebär att formulerade och standardiserade frågor, som kan innehålla 
öppna frågor på slutet (Kirwan & Ainsworth, 2001). Meningen med denna metod är 
att nå ut till ett stort antal personer och oftast även personer med olika 
bakgrundskunskaper (Andersson, 1985). Frågorna kan röra ett helt system eller en 
specifik uppgift. Analysen har oftast en individuell understudie där mer detaljerade 
svar kommer fram, men det går även att använda metoden självständigt (Kirwan & 
Ainsworth, 2001). Formuläret kan se ut på flera olika sätt det kan vara öppna frågor, 
ja/nej frågor, kategorivalsfrågor, påståenden där den svarande får välja om denne 
håller med eller inte eller attitydformulär där svarande talar om hur bra eller dålig 
varje objekt är med möjlighet till en liten motivering efter varje fråga (Andersson, 
1985). I ett webbokningssystem kan det innebära att formuläret innehåller frågor om 
användare är intresserade av att ett webbokningssystem innehåller en 
kalendersynkronisering. 
 
Strukturerad intervju 
 
Frågor ställs från intervjuaren till den svarande. Svaren skrivs sedan ned eller spelas in 
på band. Intervjun kan vara strukturerad eller ostrukturerad (Kirwan & Ainsworth, 
2001). I det första fallet har intervjuaren förberett frågorna noga innan och ställer 
exakt samma frågor i exakt samma ordning till alla de svarande. Medan intervjuaren i 
det andra fallet omformulerar frågorna beroende på hur den svarande svarar. I detta 
fall blir det en mer öppen intervju där den svarande styr intervjun lika mycket som den 
frågande. En strängt strukturerad intervju påminner mycket om ett frågeformulär 
(Andersson, 1985). En öppen intervju för ett webbokningssystem kan vara hur 
användaren vill att ett webbokningssystem ska vara uppbyggt. Följdfrågorna till den 
första frågan påverkas då av de val som användaren gjort i den föregående frågan.   
 

4.1.2 Intervju och enkätundersökning 
 
Vid val av uppgiftsanalysmetoderna strukturerad intervju och frågeformulär, används 
intervju- respektive enkätteknik för att lösa problemet, detta gör att det vid 
användandet av dessa metoder är viktigt att ta hänsyn till de regler som gäller för 
intervjuer och enkäter generellt. Därför ges i denna del av möjliga metoder en 
presentation om intervjuer och enkäter i stort. Detta för att få fram de saker som ska 
tänkas på vid dessa metoder som inte har direkt med uppgiftsanalysen att göra, men 
måste följas för att intervjun eller enkäten ska utföras korrekt.  
 
Både intervju och enkät är informationsinsamlingstekniker som bygger på att ställa 
frågor. Därför liknar teknikerna varandra till stor del, men det finns också sådant som 
skiljer dem åt. Intervjuer är ofta personliga dvs. intervjuaren och intervjupersonen 
träffas och genomför intervjun, men det går också att genomföra en intervju via 
telefon. En enkätundersökning kan också se ut på två olika sätt, antingen skickas 
enkäten med post till de personer som ska fylla i den eller också tar personen som gör 
undersökningen med sig enkäten och besöker de personer som ska besvara den för att 
ge dem hjälp och vägledning vid behov s.k. enkät under ledning. Den vanligaste av 
dessa båda varianter är postenkäten detta för att den är mer tidsbesparande än vad 
enkät under ledning är. (Patel & Davidson, 1994). 
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När valet av metod görs är det viktigt att ta hänsyn till hur stort antal försökspersoner 
som behövs, ju fler personer som behövs desto viktigare är det att metoden går att 
utföra snabbt. Tid och kostnad är också en viktig aspekt vid valet av metod, intervjuer 
kräver oftast mer tid och kostar mer än vad någon typ av enkätundersökning gör. 
Däremot så ger intervjuer en bättre grund och ett djupare svarsperspektiv (Andersson, 
1985). I detta arbete är en ren enkät undersökning mer lämplig än en ren intervju. 
Detta eftersom det är bra om frågorna når ett stort antal av undersökningspersoner, 
tiden är även ganska knapp vilket gör att endast ett fåtal intervjuer skulle hinnas med. 
Ett möjligt alternativ till den ”rena” enkätundersökningen är en kombination av 
enkätundersökning och intervju detta gör att vissa frågor kan besvaras av ett stort antal 
medan andra frågor kan analyseras mer på djupet. De möjliga valen som ges för detta 
arbete är alltså de möjliga valen antingen ”ren” enkätundersökning eller en 
kombination av enkät och intervju. 
 
Av mycket stor vikt vid en intervju eller enkätundersökning är den egentliga 
datainsamlingen och hur den planeras och genomförs. En viktig aspekt är att få ett så 
litet bortfall som möjligt eftersom risken finns att de som tackar nej skiljer sig stort 
ifrån de som tackar ja. Finns det möjlighet bör det också undersökas om så är fallet 
och varför de i så fall tackar nej. Är det så att en viss grupp tackar nej blir resultatet 
snedvridet eftersom vissa kategorier i den tänkta undersökningen blir 
underrepresenterade (Andersson, 1985). Därför är det viktigt att försöka att motivera 
så många som möjligt att delta i undersökningen. Det är därför viktigt att klargöra 
syftet med undersökningen, eftersom personer blir mer motiverade att delta om de vet 
vad det handlar om (Patel & Davidson, 1994). För att ge en ytterligare motivation är 
en belöning av vissa eller alla som genomför undersökningen. Om endast vissa 
belönas ska detta urval ske slumpmässigt. Belöningar som kan ges är exempelvis 
biobiljetter eller lotter. 
 
Det är viktigt att välja en undersökningsgrupp som inte allt för mycket avviker från 
hela den grupp som undersökningen innefattar (Andersson, 1985). Eftersom bokning 
innefattar de flesta människor är det lämpligt om urvalet någorlunda speglar Sveriges 
befolkning i stort. Ett urval av bara män eller enbart studenter kan därför vara 
olämpligt i detta fall då detta inte skulle ge en representativ bild av vad hela Sveriges 
befolkning tycker. Det är också i detta fall onödigt att ta med personer under 16 år i 
undersökningen, eftersom de enligt lag inte får ingå i ett avtal. Detta gör att de heller 
inte kan göra en bokning. 
 
När frågorna utformas är det viktigt att tydliggöra vad som menas med olika begrepp i 
frågorna för att undvika att undersökningspersonerna missuppfattar frågan. Även detta 
är extra viktigt vid enkätundersökningar, eftersom det då inte finns någon möjlighet 
till förklaring under själva svarsfasen (Patel & Davidson, 1994). Exempelvis om 
frågan är ”skulle du vilja ha synkroniserade kalendrar i ett webbokningssystem?” är 
det viktigt att klargöra vad som menas med synkroniserade kalendrar. Detta för att 
undersökningspersonerna inte ska svara nej bara för att de inte förstår begreppet. 
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4.1.3 Implementation 
 
Skulle någon av uppgiftsanalysmetoderna hierarkisk uppgiftsanalys, ergonomisklista 
eller processchecklista användas måste någon form av implementation göras. Detta 
eftersom det är ett nytt system med nya komponenter som ska undersökas. En 
utvärdering av existerande webbokningssystem skulle också kunna göras, men om 
endast en sådan görs utan att implementera ett nytt system som ska utvärderas går det 
inte säkerställa om de nya komponenterna är bra och önskade av användarna. Därför 
kommer denna del av val av möjliga metoder att handla om implementation. 
 
Implementation innebär att prototyper av system eller färdiga system görs och sedan 
utvärderas. Vid utvärderingen är det lämpligt att använda flera olika system för att 
kunna göra jämförelser mellan dessa (Berndtsson et al. 2002). Detta kan vara en 
jämförelse av flera nya prototyper av system eller mellan ett nytt system och tidigare 
existerande system. Det är även viktigt att använda bra och rätt mjukvara vid 
implementationen av ett system, detta för att inte implementationen ska misslyckas 
p.g.a. dålig mjukvara (Pressman, 2000). Det är även viktigt att den valda 
implementationen fungerar bra för den typ av datorer och operativsystem som 
används där systemet är tänkt att brukas. Gör det inte detta fungerar ändå inte 
systemet och är då inte bra, eftersom enda sättet för att kunna använda systemet är att 
användarna byter dator och operativsystem. Ett webboknigssystem ska därför fungera 
för alla typer av datorer och operativsystem, så att alla kunder har möjlighet att 
använda sig av systemet. Vid testning är det också viktigt att använda samma datorer 
och operativsystem för alla system, detta för att inte systemens kvalité ska påverkas av 
sådant som ligger utanför systemskaparens kontroll (Pressman, 2000). För 
webbokningssystem är det dock inte lämpligt att endast använda en typ av dator och 
ett operativsystem för att utföra testerna, det är dock viktigt att alla bokningssystem 
testas på all datorer och alla operativsystem så att inget bokningssystem missgynnas 
av att det exempelvis används på en långsam dator. För att undvika att resultatet 
påverkas av yttre faktorer är det även viktigt att miljö och användarnas kunskaper ser 
ut på ungefär samma sätt inför varje test (Hackos & Redish, 1998). I detta arbete kan 
det till exempel vara bra att i förväg berätta för testpersonerna vad en synkroniserad 
kalender är och hur den fungerar. Detta för att inte denna kunskap ska komma i mitten 
av undersökningen, skulle så vara fallet gynnas de senare systemtesterna av detta, 
eftersom testpersonerna då har lärt sig hur denna specifika komponent fungerar. 
 

4.1.4 Litteraturstudie 
 
Vid användande av uppgiftsanalys metoderna processchecklista och 
ergonomiskchecklista behövs en litteraturstudie för att ta fram lämpliga saker som ska 
finnas med på listorna. Även vid användandet av de andra metoderna är 
litteraturstudie någonting som kan finnas med i metoden, men i dessa fall är det främst 
för att få kunskaper innan själva metoden inleds. Därför kommer en beskrivning av 
litteraturstudie att presenteras i denna del av möjliga metoder. 
 
Litteraturstudie innebär användande av tidigare arbeten det kan gälla statistik och 
register, officiella handlingar, privata handlingar (exempelvis brev och dagböcker), 
bilddokument och ljuddokument (Patel & Davidson, 1994). I detta arbete innebär 
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litteraturstudien att med hjälp av existerande litteratur ta reda på vad som bör finnas 
med på den ergonomiska checklistan respektive processchecklistan. En annan typ av 
litteraturstudie som skulle kunna användas i detta arbete är att analysera existerande 
system innan själva undersökningen startar. Detta för att få fram en god kunskap om 
hur existerande system ser ut och fungerar. 
 
Vid valet av dokument är det viktigt att ta med dokument som speglar problemet ur 
flera olika synvinklar och inte bara de dokument som styrker ens egen teori, detta för 
att få en objektiv bild över hur verkligheten ser ut inom det valda problemområdet 
(Patel & Davidson, 1994). Det är också viktigt att granska de valda dokumenten 
kritiskt för att säkerställa att publikationen är objektiv, korrekt och skriven av en 
person som är kunnig på området, detta för att öka trovärdigheten på sin egen rapport. 
I detta arbete skulle det därför vara lämpligt att studera litteratur som har skrivits av 
personer som är kunniga inom webben och boknigssystem. 
 
Eftersom litteraturstudie är en ganska tidskrävande metod är det vanligt att någon 
form av avgränsning sker i vilken litteratur som väljs att studeras (Patel & Davidson, 
1994). Ytterligare problem uppkommer i och med att inte alla dokument är offentliga 
vilket gör att vissa handlingar inte är möjliga att få tag på. Därför är det viktigt att 
tänka över vilket material som är möjligt att skaffa och studera inom den utsatta 
tidsramen för undersökningen. En avgränsning som skulle kunna göras i detta arbete 
om litteratur studie skulle användas är att endast använda den litteratur som inriktar 
sig mot gränssnitt för webbokning och bortse från det som handlar om webbgränssnitt 
i stort.  
 

4.2 Val av metod 
 
För att lösa detta problem är det lämpligt att den valda metoden involverar någon form 
av uppgiftsanalysmetod. Då arbetet syftar till att ta reda på hur användarna tycker att 
ett webbokningssystem ska se ut är intervju och frågeformulär lämpliga metoder. 
Dessa kan göras på två olika sätt, antingen enbart en enkätundersökning eller en 
kombination av enkät och intervju. En ”ren” intervju är ej lämplig i detta fall eftersom 
intervjuer tar tid och det då endast skulle hinnas med ett fåtal personer skulle alltså 
inte få någon bredd på undersökningen. Fördelen med intervju gentemot enkät är dock 
att intervju ger ett större djup. För att få både bredd och djup kommer en kombination 
av enkät och intervju att användas. 
 
Processchecklista och ergonomisklista skulle innebära att kundernas synpunkter kom 
mindre i fokus och i stället kom olika experters synpunkter att vara det som ligger i 
fokus. Då det inte är gjort mycket tidigare arbete inom detta område skulle detta fokus 
göra att arbetet blev svårare att genomföra och det skulle förmodligen även ge ett 
sämre resultat. En hierarkisk uppgiftsanalys är heller inte aktuell eftersom detta skulle 
innebära att flera olika prototyper skulle vara tvungna att implementeras och sedan 
göra analysen utifrån. Detta skulle innebära problem då det i så fall måste hittas 
lämplig mjukvara för att utföra dessa implementationer, det skulle även ta tid att 
genomföra implementationerna och den hierarkiska uppgiftsanalysen vilket 
förmodligen skulle innebära problem med att hålla den angivna tidsramen. En 
hierarkisk utvärdering utan implementation av något nytt system skulle också vara 
möjligt men detta skulle innebära att analysen måste ske på existerande 
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bokningssystem och då skulle inte de nya möjligheterna analyseras. Detta skulle i sin 
tur innebära att resultatet skulle hamna längre från frågan än vad det förmodligen 
kommer att göra när det är frågeformulär och intervju som används. 
 
Som sagts tidigare i arbetet så är frågeformulär en typ av enkätundersökning, vilket 
gör att även de generella reglerna som gäller vid enkätundersökning även gäller för 
frågeformulär. En av de saker som ska tänkas på vid enkätundersökning är att 
motivera undersökningspersonerna att svara, därför kommer en belöning att lottas ut 
till fem personer som deltar i undersökningen. Anledningen till att inte alla personer 
som deltar får en belöning är att detta skulle medföra en alltför hög kostnad. I 
intervjumomentet är det lättare att motivera den svarande eftersom en personlig 
kontakt sker. För att få fram frågorna till enkäten och intervjuerna kommer en analys 
av befintliga webbokningssystem att göras, detta för att se vilken typ av funktioner 
som finns i dagens webbokningssystem. 
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5 Genomförande  
 
Efter att i föregående kapitel valt metoder för att genomföra examensarbetet kommer 
det i detta kapitel att pressenteras hur dessa metoder ska utföras. 
 

5.1 Analys av existerande webbokningssystem 
 
För att få fram frågorna till enkäterna (se bilaga 2) och intervjuerna har befintliga 
webbokningssystem analyserats (se bilaga 1), för att se vilka funktioner som dessa har 
och hur de eventuellt skulle kunna förbättras. De företags webbokningssystem som 
har analyserats är Sf, Sandrews, SJ, Ticnet, Scandic och Siljaline. Anledningen till att 
dessa företag har valts ut för att analysera är att de branscher som de representerar 
ligger ganska långt fram inom webbokningssystemområdet. Utifrån analysen av dessa 
har tre generella algoritmer över webbokningssystem gjorts (se figur 4,5 och 6). Detta 
för att kunna ställa bra och relevanta frågor i enkäten och intervjuerna. Algoritmerna 
är gjorda för var och en av de tre olika bokningsvarianterna. Pilarna i figurerna 
betyder att användaren går vidare från en sida till en annan, servern presenterar då de 
olika alternativ som finns med avseende på användarens tidigare val. De funktioner 
som ligger i en större box, finns på samma sida. Funktioner som är specifika för vissa 
bokningstyper ligger vid sidan av algoritmens huvudflöde 
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Figur 4 En generell algoritm över de nödvändiga funktionerna som finns i ett 
webbokningssystem för platsbokning 

Logga in eller ange någon form av personlig och 
unik uppgift (ex. e-mail adress eller telefonnummer) 

Välj stad eller avreseort 

Välj tid och datum 

Välj slutort 

Välj 
tidsperiod 

Välj specifik produkt eller tjänst 

Ange antal 

Välj plats(er) 

Övriga önskemål/ 
Specialönskemål 
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Figur 5 En generell algoritm över de nödvändiga funktioner som finns i ett 
webbokningssystem för förhandsbokning 

 

Figur 6 En generell algoritm över de nödvändiga funktioner som finns i ett 
webbokningssystem för personbokning 

 
Algoritmerna ser ut på samma sätt oavsett vilket bokningssystem som används. 
Skillnaden mellan olika bokningssystem är sättet alternativen presenteras på och hur 
feedbacken sker. Exempelvis är det möjligt med uppräkning av alternativen i ett 
webbokningssystem, men inte i ett telefonbokningssystem. Feedbacken fungerar 
också på olika sätt för de olika bokningssystemen. I exempelvis ett 
telefonbokningssystem eller öga mot öga, får kunden ange en ungefärlig plats denne 
vill sitta på sedan ger telefonisten eller kassörskan förslag på lediga platser som 
stämmer in med de önskemål som kunden har. I ett webbokningssystem ser istället 
kunden alla lediga platser och kan själv välja exakt vilka platser denne vill ha. 
Algoritmerna är gjorda efter idag existerande bokningssystem (för exempel se bilaga 

Logga in eller ange någon form av personlig och 
unik uppgift (ex. e-mail adress eller telefonnummer) 

Välj specifik produkt eller tjänst 

Välj tid och datum 

Ange antal 

Ange person som ska bokas 

Välj tid och datum 

Ange plats 
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1). Dessa har dock flera brister, exempelvis är platsval endast möjligt i Sandrews 
bokningssystem och här sker ingen uppdatering av platserna så kunden vet inte om en 
plats har blivit uppbokad medan kunden varit inne i bokningssystemet. De företag 
som erbjuder specialönskemål ger ingen möjlighet till kombination av dessa. Många 
av bokningssystemen saknar även en grafisk beskrivning över produkten eller tjänsten 
som säljs. Dessutom har inget av de idag existerande bokningssystemen möjlighet till 
synkroniserad kalender eller platssynkronisering. 
 

5.2 Enkät 
 
Utifrån denna analys har först en postenkät utformats (se bilaga 2). Denna enkät 
innehåller frågor om vart och ett av de steg som gås igenom i 
platsbokningsalgoritmen. Enkäten syftar till att ta reda på hur intresserade kunderna är 
av olika möjliga funktioner i ett webbokningssystem, exempel på en sådan funktion är 
kalendersynkronisering. Enkäten skickas sedan ut till 160 slumpvis utvalda svenskar. 
Anledningen till att undersökningsgruppen består av 160 är att det enligt Andersson 
(1985) brukar vara cirka 25 % av de utvalda som svarar på en postenkät. Om detta 
stämmer gör det att 40 personer kommer att svara på enkäten. Anledningen till att det 
är bra om minst 40 personer svarar är att det enligt Körner och Wahlgren (2000) krävs 
att minst 40 observationer ska ha gjorts om ett stickprov görs för att det ska vara 
statistiskt säkerställt. 
 

5.3 Intervju 
 
Efter det att enkäten har skickats ut kommer olika intervjuer att ske. Dessa utgår ifrån 
samma frågor som ställs i enkäten, (se bilaga 2) men går djupare in på varje fråga (se 
bilaga 3). Intervjuerna sker alltså undertiden som väntan på enkätsvaren sker. Dessa 
intervjuer kommer att göras med tio personer. Av praktiska skäl är samtliga dessa 
personer från Jönköpingstrakten. Detta eftersom examensarbetet till största del sker i 
Jönköping och intervjuer av geografiskt utspridda personer skulle ta för lång tid och 
den angivna tidsramen skulle inte kunna hållas. Den angivna tidsramen är också 
anledningen till att endast tio personer intervjuas. Då fler intervjuer skulle innebära att 
tidsramen blev svår att hålla. Innan intervjuerna genomfördes gjordes sex förslag på 
hur presentationen av den synkroniserade kalendern skulle kunna se ut samt fem 
förslag på hur övriga önskemål skulle kunna se  ut. Presentation av dessa och 
förklaring till vad var och en av dessa innebär kommer att presenteras nedan (för att se 
exakt hur de olika kalendrarna och önskemåls förslagen presenteras för 
intervjupersonerna se bilaga 3). 
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5.3.1 Ledig Listkalender 
 
Detta är det första förslaget på hur presentationen av kalendersynkroniseringen skulle 
kunna se ut som presenteras för intervjupersonerna. Den fungerar så att tiderna då 
produkten går att utföra och bokaren är ledig listas. 
 
 
 Följande dagar och tider passar med din kalender för att utföra produkten på 
 
 Lör 5 april 2003  14:00-15:00 

Ons 9 april 2003  18:00-19:00 
Sön 13 april 2003  15:00-16:00 
Lör 19 april 2003  14:00-15:00 
Tis 22 april 2003  13:00-14:00 
Lör 26 april 2003  14:00-15:00 
Lör 26 april 2003  18:00-19:00 
Tis 29 april 2003  18:00-19:00 
Tis 29 april 2003  20:00-21:00 

 
 

 Figur 7 Ledig listkalender.  

 
 

5.3.2 Detaljerad tabellkalender 
 
Det andra förslaget på hur presentationen skulle kunna ske. Innebär att en 
tabellkalender visas där dagar då bokaren kan hela dagen, kan någon gång under 
dagen, inte kan, produkten går skarv i skarv med annan aktivitet och produkten ej 
tillgänglig 
 
 April 2003 > 
 Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön  

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29` 30 

Figur 8 Detaljerad tabellkalender. 

. 
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5.3.3 Ledig tabellkalender 
Det tredje förslaget som är framtaget är ledig tabellkalender som är en variant på 
detaljerad tabellkalender. Denna presentationstyp innebär att en tabellkalender visar 
dagar då bokaren kan och produkten är tillgänglig och dagar då antingen bokaren är 
upptagen eller produkten otillgänglig. 
 
 April 2003 > 

Mån............................................................................................................... Tis
.....................................................................................................................Ons
......................................................................................................................Tor
......................................................................................................................Fre
......................................................................................................................Lör
..................................................................................................................... Sön 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Figur 9 Ledig tabellkalender. 
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Tid till tabellkalender 
 

Torsdagen 10 april 
 
00:00 
01:00 
02:00 
03:00 
04:00 
05:00 
06:00 
07:00 
08:00 
09:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
24:00 

 

 Figur 10 Tider för tabellkalendrarna. 

Då de båda tabellkalendrarna (2 och 3) saknar tider måste dessa presenteras separat, 
detta sker genom denna tidspresentation som kommer upp när bokaren klickar på ett 
visst datum. 
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5.3.4 Tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider 
 
Det fjärde förslaget på en presentation är tabellkalender med inlagda aktiviteter utan 
uppbokade tider. Denna presentations typ innebär att tider då bokaren kan, inte kan 
och skarv lagda tider presenteras i en tabellkalender. Övriga aktiviteter som bokaren 
ska göra finns också inlagda. 
 
 
  April 2003 > 
 1 

Möte  
8:00-16:00 
 
17:00-18:00 

2 
 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

3 
Golf 
17:00-20:00 
 
15:00-16:00 
 

4 
Bio 
19:00-21:00 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

5 
Fotboll 
16:00-18:00 
 
19:00-20:00 
21:00-22:00 
… 

6 
Svärmor 
Heldag 
 
 

7 
Träning 
19:00-20:30 
 
17:00-18:00 
 

8 
Kurs 
Heldag 
 
 

9 
Kurs 
Heldag 
 
 

10 
Kurs 
Heldag 
 
 

11 
Syrran 
18:00-24:00 
 
 

12 
Biljard 
20:00-22:00 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

13 
Golf 
11:00-14:00 
 
 

14 
Tandläkarn 
15:00-15:30 
Träning 
19:00-20:30 
 
 

15 16 17 
 
 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

18 19 
Mamma 
Heldag 
 
 
 

20 
Svärmor 
Heldag 

21 22 
Träning 
20:00-21:30 
 
17:00-18:00 
 

23 
Middag 
17:00-23:00 

24 
Möte 
9:00-16:30 
 
 

25 26 27 

28 
Träning 
19:00-20:30 
 
15:00-16:00 

29 30 

Figur 11 Tabellkalender med inlagda aktiviteter. 
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5.3.5 Tabellkalender med inlagda aktiviteter 
 
Tabellkalender är det femte förslaget på hur presentationen av 
kalendersynkroniseringen skulle kunna se ut. Detta är en mer detaljerad variant av 
tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider och innebär att tider då 
bokaren kan och tider som ligger skarv i skarv med en annan aktivitet presenteras i en 
tabellkalender. Övriga aktiviteter som bokaren ska utföra är också inlagda i 
kalenderpresentationen. 
  April 2003 > 
 1 

Möte  
8:00-16:00 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

2 
 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

3 
Golf 
17:00-20:00 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

4 
Bio 
19:00-21:00 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

5 
Fotboll 
16:00-18:00 
 
19:00-20:00 
21:00-22:00 
… 

6 
Svärmor 
Heldag 
 
13:00-14:00 

7 
Träning 
19:00-20:30 
 
17:00-18:00 
 

8 
Kurs 
Heldag 
 
15:00-16:00 

9 
Kurs 
Heldag 
 
16:00-17:00 

10 
Kurs 
Heldag 
 
17:00-18:00 

11 
Syrran 
18:00-24:00 
 
18:00-19:00 

12 
Biljard 
20:00-22:00 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

13 
Golf 
11:00-14:00 
 
13:00-14:00 

14 
Tandläkarn 
15:00-15:30 
Träning 
19:00-20:30 
 
 

15 16 17 
 
 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

18 19 
Mamma 
Heldag 
 
 
15:00-16:00 

20 
Svärmor 
Heldag 

21 22 
Träning 
20:00-21:30 
 
17:00-18:00 

23 
Middag 
17:00-23:00 

24 
Möte 
9:00-16:30 
 
15:00-16:00 

25 26 27 

28 
Träning 
19:00-20:30 
 
15:00-16:00 

29 30 

Figur 12 Tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider. 
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5.3.6 Detaljerad listkalender 
 
Detta är det sjätte och sista förslaget på hur presentationen skulle kunna se ut. 
Presentationstypen innebär att alla tider då produkten är möjlig att utföra presenteras 
färgerna talar om ifall bokaren är ledig, upptagen eller om en annan aktivitet ligger 
skarv i skarv med produkten som ska bokas. 
 

Möjliga tider för att nyttja produkten 
Sön  6/4 23:00-24:00 
Tis  8/4 13:00-14:00 
Tis  8/4 20:00-21:00 
Lör  12/4 03:00-04:00 
Lör  12/4 17:00-18:00 
Ons  16/4 15:00-16:00 
Fre  18/4 10:00-11:00 
Ons  23/4 05:00-06:00 
Ons  23/4 22:00-23:00 
Tis  29/4 01:00-02:00 
Tis  29/4 06:00-07:00 

 

 Figur 13 Detaljerad listkalender. 

 
 
Ovan har en presentation av förslagen på hur kalenderpresentationen skulle kunna se 
ut gjorts, dessa är framtagna genom en analys av hur olika tids presentationer sker 
idag.  
 

5.3.7 Val av övriga önskemål 
 
Olika presentations möjligheter för val av övriga önskemål är även framtagna för att 
intervjupersonerna ska välja vilken av dessa som de tycker är bäst. De olika 
alternativen presenteras här nedan. 
 
Det första allternativet på hur övriga önskemål kan anges är listbox (1). Listbox 
innebär att alla övriga önskemål presenteras i en lista därefter markerar bokaren ett 
eller flera av alternativen och flyttar över dessa till den andra boxen. De önskemål 
som ligger i boxen för valda önskemål när bokaren väljer att gå vidare till nästa sida är 
de önskemål som bokaren har valt 
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Möjliga önskemål Valda önskemål 
 
    

  >> 
 
  << 

 
  

Figur 14 Listbox. 

 
Det andra alternativet som ska presenteras för intervjupersonerna är envals 
förkryssningsbox (2). Detta alternativ fungerar på samma sätt som listboxen med 
skillnaden att det endast går att flytta över ett alternativ i taget 
 
Möjliga alternativ Valda alternativ 
 
   
   

  >> 
   
  <<    
 
 
 
 

Figur 15 Envals förkryssningbox. 

. 
 
Det tredje alternativet är flervals förkryssningsbox (3), som innebär att bokaren 
kryssarför de alternativ som denne önskar. 
 
Möjliga alternativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Flervals förkryssningsbox. 

 

Önskemål 1 
Familjeplats 
Husdjur förbud 
Mobiltelefon förbud 
Extra benutrymme 
 

Icke rökare  
Husdjur förbud 

Icke rökare 

� Önskemål 1 

� Önskemål 2 

� Önskemål 3 

� Önskemål 4 

� Önskemål 5 
 

� Önskemål 1 

� Önskemål 3 

� Önskemål 1 

� Önskemål 2 

� Önskemål 3 

� Önskemål 4 

� Önskemål 5 
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Det fjärde alternativet är en textruta (4). Detta Innebär att bokaren skriver in de 
önskemål som önskas. 
 
 
 
 

Figur 17 Textruta. 

 
 
Alternativ nummer fem är den grafisk valpresentation (5), som innebär att symboler 
för de övriga önskemålen finns utmärkta på varje plats. Bokaren klickar sedan på de 
platser som stämmer överens med dennes önskemål. 
 
 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
  UT IN 

 Figur 18 Grafisk valpresentation 
 

Skriv in dina önskemål 
här. 
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Två grafiska presentationsförslag kommer också att presenteras för intervjupersonerna 
dessa kommer att presenteras nedan (för en exakt bild av hur dessa presenteras för 
intervjupersonerna se bilaga 3). 
 
Odetaljerad grafiskpresentation efter att önskemål har valts 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
  UT IN 
 
  Gå till detaljerad presentation 

 Figur 19 Odetaljerad grafisk presentation 

Innebär att lediga platser som stämmer överens med bokarens önskemål och platser 
som antingen är upptagna eller lediga och inte stämmer med bokarens önskemål 
presenteras för bokaren. 
 
Detaljerad grafisk presentation efter att önskemål har valts (B) 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
  UT IN 

 Figur 20 Detaljerad presentation. 
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Innebär att lediga platser som stämmer med bokarens önskemål, lediga platser som 
inte stämmer med bokarens önskemål och upptagna platser presenteras för bokaren. 
 
I resultatet kommer enkätsvaren och intervjusvaren att presenteras skilt från varandra. 
Analysen av resultaten kommer dock att göras gemensamt för de båda 
undersökningsmetoderna.
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6 Resultat 
 
Efter att ha utfört enkätundersökningen och intervjuerna har dessa sammanställts. 
Resultatet av dessa samanställningar kommer att presenteras i detta kapitel. Kapitlet 
består av två delar den första delen är en sammanställning av enkäten och den andra 
delen är en sammanställning av intervjuerna. I den första delen presenteras dels det 
totala resultatet av varje fråga och dels vad män respektive kvinnor, olika 
åldersgrupper, personer med olika utbildningar och personer med olika vana tyckte 
om varje fråga. Anledningen till att det har valts att även redovisa resultatet för dessa 
fyra faktorer separat är om någon ska göra ett webbokningssystem för en specifik 
användargrupp kan denne se om denna användargrupp skiljer sig från vad helheten 
tycker.   
 

6.1 Enkätsvar  
 
Av de 160 enkäter som skickades ut kom 52 svar tillbaks. De som svarade befann sig i 
åldersgruppen 21-60 år, så när som på en person som var mellan 61 och 70 år. De 
svarande bestod av 25 män och 27 kvinnor, vilket gör att könsfördelningen hos de 
svarande är relativt jämn fördelad. Männen som svarade var jämt fördelade mellan 21-
60 år, medan majoriteten av kvinnorna befann sig i åldersgruppen 21-40 år (i denna 
grupp befann sig 21 av de 27 kvinnorna). Bland männen som svarade hade 
majoriteten eftergymnasial utbildning, 16 av männen hade detta medan endast nio 
män hade gymnasial utbildning. Bland kvinnorna hade denna fråga inte så stor 
betydelse ungefär lika många av de svarande kvinnorna hade gymnasial- som 
eftergymnasial utbildning. Dock hade ingen av de svarande endast en 
grundskoleutbildning. Frågan om hur ofta de använder Internet för att utföra en 
bokning hade heller ingen betydelse för svarsfrekvensen ungefär lika många av dem 
som utför bokningar ofta eller alltid via Internet som de som sällan eller aldrig utför 
en bokning på Internet svarade på enkäten. Hur de olika svaren ser ut kommer att 
presenteras i denna del av rapporten. 
 

6.1.1 Identifikation av bokaren 
 
Den första frågan som ställdes, som hade med webbokning att göra, var hur 
undersökningspersonerna tycker att identifikation av den som utför en bokning ska 
ske. I enkäten fanns fem förvalda alternativ att kryssa för, det fans också en möjlighet 
att själv fylla i ett eget alternativ om inget av de förvalda alternativen skulle passa (se 
bilaga 2). Det var också möjligt att välja flera av alternativen. 
 
Av de svarande tyckte 14 personer att e-mail var den bästa identifikationen, 12 
personer tyckte att telefonnummer var bäst för att identifiera bokaren, 15 personer 
tyckte att det bästa för att identifiera bokare är att ha ett kundnummer medan 
användarnamn och personnummer fick fem röster var. Två personer tyckte heller inte 
att något av de förvalda alternativen var bra utan tyckte istället egna önskemål. Den 
ena personen föreslog att det istället skulle vara ett mjuktcertifikat i datorn eller ett e-
id kort för att identifiera bokarna, medan den andre personen tyckte att någon form av 
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fingeravtryck var bäst för att identifiera bokaren (för en grafisk presentation se figur 
21 och för att se hur var och en av de svarande har svarat se bilaga 4). 
 

Figur 21 Vad undersökningspersonerna tycker ska vara identifikation i ett 
webbokningssystem 

 
I fördelningen mellan män och kvinnor går det tydligt att se att kvinnor är mer 
positiva än män till användarnamn och kundnummer medan män är mer positiva till e-
mail adress som identifikation (för grafisk bild se figur 22). Fördelningen mellan olika 
åldrar förhåller sig så att personer under 50 år är mest positiva till e-mail adress eller 
kundnummer medan personer mellan 51-60 tycker att telefonnummer är den bästa 
identifikationen (för grafisk bild se figur23). Skillnaden mellan personer med 
gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning är att de personer som har 
gymnasial utbildning är mycket positiva till kundnummer, hälften av personerna i 
denna kategori tyckte att kundnummer var den bästa identifikationen (för grafisk bild 
se figur 24). Personer som använder Internet ofta är även de mest positiva till 
kundnummer som identifikation (för grafisk bild se figur 25). 
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 Figur 22 Hur män respektive kvinnor vill att identifikationen vid en webbokning ska ske 

Figur 23 Hur olika åldersgrupper vill att identifikationen av den som gör bokningen ska 
ske. 
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Figur 24 Hur personer med olika utbildningar vill att identifikationen av vem som utför 
en bokning ska ske. 

Figur 25 Hur personer med olika vana av webbokningssystem tycker att identifikation 
av den som utför bokningen ska ske. 
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6.1.2 Hur ska antal anges? 
 
Den andra frågan som ställdes var hur undersökningspersonerna tycker att antal 
platser ska anges i ett webbokningssystem. Det fanns här tre förinskrivna alternativ 
och samtliga undersökningspersoner som svarade angav något av dessa, en person 
avstod dock från att svara på frågan. En av personerna har även angivit två olika 
alternativ på denna fråga. Av dem som svarade tyckte 21 personer att en ruta att själv 
skriva in i var det bästa alternativet för att ange antal, 11 personer tyckte att lista var 
bäst och 20 personer tyckte att antalet kunde markeras på den grafiska presentationen 
(för grafiskbeskrivning se figur 26). 

 Figur 26 Vilket sätt undersökningspersonerna tycker att antal ska anges på. 

 

Av de undersökningspersonerna så är kvinnor mest positiva till att själva skriva in 
antalet i en ruta nästan 60 % av kvinnorna tyckte att detta alternativet var det bästa. 
Bland männen är fördelningen mellan de olika alternativen ganska jämn (för grafisk 
bild se figur 27). Av de svarande i åldersgruppen 41-50 tycker drygt 70 % att det bästa 
alternativet för att ange antal är med hjälp av en lista där antalet är förtryckt och sedan 
kryssa i. Bland de övriga ålderskategorierna är fördelningen ganska jämn mellan att 
själva skriva in antalet i en ruta och att markera antalet på den grafiska presentationen. 
Nästan ingen i de övriga ålderskategorierna tyckte att lista var ett bra alternativ (för 
grafisk bild se figur 28). Personer med gymnasial utbildning är mest positiva till att 
själva skriva in antalet i en ruta och inte alls positiva till att välja ur en lista. Bland 
personerna med eftergymnasial utbildning är fördelningen relativt jämn mellan de tre 
alternativen (för grafisk bild se figur 29). Personer som ofta gör sina bokningar via 
Internet tycker att en ruta där antalet skrivs in är det bästa alternativet och de är inte 
alls positiva till en lista att välja ur. Bland personer som sällen eller ibland använder 
Internet är fördelningen relativt jämn mellan de olika alternativen (för grafisk bild se 
figur 30). Runt denna fråga har det uppkommit vissa kommentarer från 
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undersökningspersonerna. Kommentarerna är att antal borde stå när det markeras på 
en grafisk presentation så att den som utför bokningen säkert vet hur många platser 
som denne har bokat. En annan kommentar är att det vore bra med en kombination av 
ruta att själv skriva i och markering på grafisk presentation 

 Figur 27 Hur män respektive kvinnor vill att antalet ska anges. 

 

 Figur 28 Hur olika åldersgrupper vill att antalet ska anges. 
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Figur 29 Hur personer med olika utbildningar tycker att antalet ska anges. 

 

Figur 30 Hur personer med olika erfarenheter av webbokningssystem vill att antalet ska 
anges. 
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6.1.3 Hur ska övriga önskemål anges? 
 
Den tredje frågan som ställdes var hur undersökningspersonerna tyckte att övriga 
önskemål, exempelvis icke rökare, ska anges. För denna fråga fanns två förskrivna 
alternativ, även här fanns en möjlighet att själv skriva in ett annat alternativ. Ingen av 
de svarande skrev in något annat alternativ, en person avstod dock från att svara på 
frågan. Av dem som svarade markerade 44 personer att de tyckte att en lista med de 
olika önskemålen var det bästa alternativet och sex personer tyckte att en ruta att själv 
skriva in i var bättre (för grafiskbeskrivning se figur 31).  

 Figur 31 Hur undersökningspersonerna tycker att valet av övriga önskemål ska ske 

 
Fem av de sex personerna som tyckte att en ruta att själv skriva in alternativen i var 
kvinnor som under 40 år (för grafisk bild se figur 32 och 33). Övriga kategorival hade 
ingen betydelse för svaret på denna fråga (för grafisk bild se figur 34 och 35). 
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 Figur 32 Hur män respektive kvinnor vill att övriga önskemål ska anges. 

 

 Figur 33 Hur olika åldersgrupper vill att övriga önskemål ska anges. 
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 Figur 34 Hur personer med olika utbildningar vill att övriga önskemål ska anges. 

Figur 35 Hur personer med olika erfarenhet av webbokningssystem vill att övriga 
önskemål ska anges. 
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6.1.4 Betyg för olika möjliga funktioner i ett webbokningssystem 
 
Den fjärde frågan gäller intresset för synkroniserad kalender, plats synkronisering, 
rekommendationer av andra produkter från företaget och grafisk presentation. 
Snittbetyget för de tre första funktionerna ligger mellan två och tre, medan 
snittbetyget för den grafiska presentationen ligger på drygt fem (för grafisk bild se 
figur 36). 
  

 Figur 36 intresset för kalender- och platssynkronisering i webbokningssystem 

 
Intresset för samtliga funktioner är något mer intressant för kvinnor än för män (för 
grafisk bild se figur 37). Personer under 40 år är mer intresserade av synkroniserad 
kalender, plats synkronisering och grafisk presentation, medan intresset för 
rekommendationer är ungefär lika stort oavsett ålder (för grafisk bild se figur 38). 
Användandet av Internet och utbildning har ingen större betydelse för betygen av 
dessa olika funktioner (för grafisk bild se figur 39 och 40). 
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Figur 37 Snittbetygen för olika funktioner i ett webbokningssystem. Vad män respektive 
kvinnor tycker. 

Figur 38 Snittbetyg för olika funktioner i ett webbokningssystem. Vad olika 
åldersgrupper tycker. 
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Figur 39 Snittbetyg för olika funktioner i ett webbokningssystem. Vad personer med 
olika utbildningar tycker. 

 

Figur 40 Snittbetyg för olika funktioner i ett webbokningssystem. Hur personer med 
olika webbokningssystems erfarenhet  tycker. 
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6.1.5 Sammanfattning av enkätsvaren  
 
Den sista frågan gällande webbokningssystem som ställdes var antalet sidor som 
undersökningspersonerna maximalt kunde tänka sig gå igenom för att utföra en 
bokning. Svaren som kom in varierade mellan 1-10 sidor, de flesta var dock överens 
om att cirka 4 sidor är lagom att gå igenom för att utföra en bokning. 
 
De skillnader som tydligt framkommer i sammanställningen är att kvinnor, personer 
med gymnasieutbildning och personer som använder Internet ofta när de gör en 
bokning gärna använder kundnummer som identifikation i webbokningssystem. För 
männens och personer mellan 41-50 års del vill de inte ha användarnamn som 
identifikation. Personerna mellan 41-50 vill heller inte att personnummer ska vara det 
som identifierar vid en bokning, medan personer över 50 inte gillar kundnummer som 
identifikation vid bokning (för en sammanställning av vad var och en av de tillfrågade 
tyckte se bilaga 4). 
 
Kvinnor, personer med gymnasial utbildning och personer som använder Internet ofta 
vid bokningar tycker att en ruta att själv skriva i är bästa sättet för att ange antal. 
Personer mellan 41-50 tycker att lista är det bästa alternativet, medan personer över 50 
helst markerar antalet själva på den grafiska presentationen. När det gäller övriga 
önskemål är de flesta överens om att det bästa alternativet är att välja ur en lista, 
kvinnor under 40 år är dock den kategori som är mest positiva till att istället själva 
skriva in önskemålen i en ruta. Kvinnor och yngre personer är också generellt mer 
positiva till olika ”nya” funktioner i ett webbokningssystem än vad män och äldre är. 
 
De övriga kommentarer som har kommit in är att: 

• Internetbokning måste vara enkel så att även personer med funktionshinder 
kan utföra denna funktion. 

• Internetbokning behöver vara snabbare, flexiblare och mer pålitligt. 
• Undvika att tvinga på folk reklam efter att de har utfört en bokning via 

Internet. 
• En annan kommentar som framkommit är att det vore bra med någon form av 

bekräftelse/kontroll när en bokning har gjorts. 
• Ytterligare en kommentar som framkommit är att anledningen till att en del 

personer har gett kalendersynkronisering, platssynkronisering och 
rekommendationer ett lågt betyg är att de vill att dessa funktioner ska vara 
frivilliga. 

6.2 Intervjusvar 
 
Parallellt med enkäten gjordes tio intervjuer, frågorna i dessa baserades på frågorna i 
enkäten men gick mer på djupet än vad enkäterna gjorde. Av de tio personerna är fyra 
under 20 år detta eftersom denna kategori inte representerades i enkäten, detta 
eftersom enkätpersonerna är utvalda från telefonkatalogen och personer under 20 år 
oftast bor hemma och då inte har en egen telefon. Två av personerna har mycket god 
Internet vana och en av personerna är expert på bokningssystem då denne arbetar som 
bokningsinformatör. De övriga tre personerna har ganska god vana av så väl Internet 
som bokningssystem, men är inte experter på någotdera. Samtliga intervjupersoner 
befinner sig mellan 17 och 50 år. 



6 Resultat 

55 

 

6.2.1 Struktur 
 
Hur de olika intervjupersonerna vill att webbokningssystemet ska vara strukturerat 
skiljer sig ganska mycket åt. Åtta av personerna tycker att inloggningen ska ske först, 
en person tycker att den ska ske sist och en person tycker att den kan ske först eller 
sist lite beroende på vad för typ av bokning som ska utföras. Alla intervjuoffren tycker 
att det första som ska ske i själva bokningsprocessen är valet av produkt, där efter 
tycker nio av personerna att tid och plats ska väljas. Den tionde personen tycker 
istället att antal och övriga önskemål bör anges innan tid och plats. Av de nio 
personerna som sätter tid och datum efter produktval så tycker fem att övriga 
önskemål ska anges först och antalet sedan, medan de övriga fyra personerna tycker 
att antalet ska anges före de övriga önskemålen. Det sista som ska ske i själva 
bokningsprocessen enligt samtliga personer är valet av platser, tre av personerna 
tycker dock att detta ska ske parallellt med valet av antal. 
 
Samtliga tio tillfrågade tyckte att det skulle vara bra med sammanlänkade 
bokningssystem, det som då är viktigt är att systemen på något sätt relaterar till 
varandra, ex. evenemang, resa, hotell och restauranger. Det är då bra om antalet och 
övriga önskemål automatiskt överförs mellan de olika bokningssystemen, det ska dock 
vara möjligt att göra ändringar. Antalet och de övriga önskemålen ska dock anges för 
varje scenario och inte ligga lokalt i datorn.  
 

6.2.2 Identifikation 
 
Som identifikation vid inloggningen fick telefonnummer fem röster. Tre av dem som 
angivit detta som en bra identifikation har även angivit en annan identifikation och då 
sagt att telefonnummer är mest lämplig vid enklare typer av bokningar men för mer 
avancerade och dyrare bokningar krävas en annan typ av identifikation. 
Användarnamn med lösenord har angivits av fyra personer, medan en person tycker 
det är bättre med en kombination av e-mail adress och lösenord. Tre personer tycker 
att personnummer är det bästa för att identifiera sig, två av dessa tycker även att 
lösenord ska krävas (för grafisk bild se figur 41). 
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 Figur 41 Visar hur intervjupersonerna vill att identifikationen ska ske.  

 

6.2.3 Produktinformation 
 
När det gäller produktinformationen så tycker nio av undersökningspersonerna att det 
är lämpligt med både en karta och en lista, medan den tionde personen tycker att det 
räcker med en lista. Av de som tycker att karta är bra tycker samtliga att 
sammanlänkade aktiviteter ska vara utsatta på denna. Åtta av personerna tycker även 
att centrum, kommunikationsmöjligheter och restauranger, barer etc. ska vara 
utmärkta. I listan vill samtliga personer att priser och information om produkten ska 
stå. Fyra av personerna vill även att avståndet till centrum ska stå. Två personer tycker 
att avståndet till olika kommunikationer ska stå i listan och en person tycker även att 
avståndet till restauranger, barer etc. ska stå i listan. Två personer tycker att öppet 
tider bör stå med, medan en person tycker att telefonnummer eller e-mail adress ska 
finnas ifall några frågor uppstår. 
 

6.2.4 Plats- och kalendersynkronisering 
 
Samtliga av undersökningspersonerna var positiva till plats- och 
kalendersynkronisering. De fick här möjlighet att välja hur presentationen för bokaren 
ska se ut, det fanns sex färdiga presentationer att välja mellan. Intervjupersonerna 
hade också möjlighet att själva göra en egen kalender om ingen av de färdiga var till 
belåtelse, ingen av intervjupersonerna gjorde dock detta. De kalendrar som fanns 
färdiga var ledig listkalender (1), detaljerad tabellkalender (2), ledig tabellkalender 
(3), tabellkalender med inlagda aktiviteter (4), tabellkalender med inlagda aktiviteter 
utan uppbokade tider (5) och detaljerad listkalender (6) (för att se hur kalendrarna ser 
ut se bilaga 4). Den kalender som intervjupersonerna tyckte bäst om fick fem poäng, 
den de tyckte näst bäst om fick fyra poäng etc. och den som var sämst fick noll poäng. 
Den kalendern som var den mest populära var tabellkalender med inlagda aktiviteter 
och den som var minst populär var detaljerad tabellkalender (för grafisk bild se figur 
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42). På frågan om de kunde tänka sig en kombination av flera kalendrar svarade åtta 
personer att de kunde tänka sig detta. Av dessa tyckte fem personer att den bästa 
kombinationen är tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider (5) och 
tabellkalender med inlagda aktiviteter (4). Tre personer tyckte att ledig listkalender (1) 
och tabellkalender med inlagda aktiviteter (4) var den bästa kombinationen. 
Kombinationerna mellan ledig listkalender (1), detaljerad listkalender (6) samt 
tabellkalender med inlagda aktiviteter (4) och ledig listkalender (1), tabellkalender 
med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider (5) och tabellkalender med inlagda 
aktiviteter (4) fick en röst var. Samtliga av de tio intervjupersonerna tyckte att det var 
lämpligt om staden som bokaren befann sig i vid ett visst datum stod utmärkt. 
 

Figur 42 Hur bra intervjupersonerna tycker att de olika kalendrarna är. 

 
De kommentarer som har uppkommit om den första presentationstypen (ledig 
listkalender) är att det är lätt att se tiderna på denna presentation, detta tyckte åtta av 
personerna. Sex av personerna tyckte även att det var bra att det endast visades tiderna 
som gick, vilket innebär att det är lättare att se. Nackdelarna som kommit fram är att 
kalendern inte är så informationsrik och att det inte är möjligt med ombokningar, detta 
tyckte åtta av personerna.  
 
Den enda fördelen som angivits med presentation nummer två (detaljerad 
tabellkalender) är att det ger mycket information, vilket fyra personer tyckte. 
Nackdelarna som angivits är att tiderna inte är utmärkta direkt utan bokaren måste 
klicka sig vidare, svårt att se med så mycket färger och att bokaren inte ser vad som 
ska göras för övrigt och då heller inte kan omprioritera, dessa nackdelar har angivits 
av åtta personer.  
 
De två första nackdelarna i presentationstyp två har även angivits av lika många 
personer för presentation tre (detaljerad tabellkalender). De fördelar som framkommit 
är att endast tider som är lediga syns och att det ger en bra överblick, dessa båda 
fördelar fick fyra röster var.  
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Presentation nummer fyra (tabellkalender med inlagda aktiviteter) fick åtta röster för 
fördelen att den är informationsrik och lika många för att det är möjligt med 
ombokningar då bokaren ser vad denne ska göra förövrigt. Fyra personer tyckte 
dessutom att denna presentation gav en bra överblick. Nackdelen som fem personer 
har angivit är att det är många färger vilket gör att det kan vara svårt att läsa.  
 
För presentation fem (tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider) 
tyckte nio personer att den var informationsrik, sex personer att det är bra att endast 
tider då bokaren kan är med och fem personer att den gav en bra överblick. Nackdelen 
som angivits av fyra personer är att det inte går att göra omprioriteringar i denna 
presentation.  
 
Fördelarna med den sjätte presentationen (detaljerad listkalender) är enligt tre 
personer att det är lätt att läsa, två person tycker dessutom att det är bra med röda tider 
så att det går att kolla upp vad som ska göras under dessa tider och eventuellt 
omprioritera, åtta personer tycker dock istället att denna informationen är onödig 
eftersom det ändå inte går att se i presentationen vad som ska göras istället under 
denna tid.  
 
Fyra personer tycker det är lättare att läsa i en tabell än i en lista medan en person 
föredrar lista före tabell. Fem av personerna tyckte att två färger var lämpligt (kan och 
kan ej), medan de andra fem tyckte tre färger var lämpligt (kan, kan ej och kanske 
kan) (för grafisk bild se figur 43), bakgrundsfärger är inte medräknade utan färg 
antalet gäller endast antalet presentationsfärger. 
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Figur 43 Hur många av intervjupersonerna som tycker att två respektive tre färger är 
lämpligt för kalenderpresentationen. 

6.2.5 Övriga önskemål 
 
På frågan hur de övriga önskemålen ska presenteras hade intervjupersonerna fem 
alternativ att välja mellan, även här fans en möjlighet till att själv lägga till ett 
alternativ vilket dock ingen av intervjupersonerna utnyttjade. De alternativ som fanns 
att välja mellan var listbox(1), envals förkryssningsbox (2), flervals förkryssningsbox 
(3), textruta (4) och grafisk valpresentation (5). Den valpresentation som de 
intervjuade tyckte var bäst fick fyra poäng, näst bästa fick tre etc. och den sämsta fick 
noll poäng. Samtliga intervjupersoner tyckte att flervals förkryssningsbox (3) var det 
bästa alternativet. Den möjlighet som fick minst röster var textrutan(4) (för grafisk 
bild se figur 44).  
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Figur 44 hur intervju personerna vill att övriga önskemål ska anges. 

 
De kommentarer som har framkommit om de olika valmöjligheterna är att den första 
(listbox) är lätt att förstå och tydligt se vad som är valt men komplicerat och krångligt 
med en extra box. Samma sak gäller för tvåan (envals förkryssningsbox) ännu 
krångligare blir det då det endast går att välja en i taget att flytta över. Trean (flervals 
förkryssningsbox) har ettan och tvåans fördelar dessutom är den snabb och smidig. I 
fyran (text ruta) är det bra att kunna välja själv men det är lätt till fel både från den 
som fyller i och den som ska ta emot svaren. Femma (grafisk valpresentation) är bra 
då allt syns på en gång men det är stor risk att det blir plottrigt om det är många 
önskemål som ska anges. 
 

6.2.6 Antal 
 
På fråga om hur antal ska anges tyckte sex personer att en ruta att själv skriva in i var 
bäst, tre personer tyckte att det var bäst att markera på den grafiska presentationen och 
en person tyckte att en lista var bästa alternativet (för grafisk bild se figur 45). 
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 Figur 45 Hur intervjupersonerna vill att antalet ska anges. 

6.2.7 Grafiskpresentation 
 
När det gäller den grafiska presentationen tycker åtta personer att det är bäst att gå till 
den odetaljerade presentationen (a) först och sedan vidare till den detaljerade 
presentationen (b). Två personer tycker däremot att det är bättre att gå direkt till den 
detaljerade presentationen (för grafisk bild se figur 46). 

 Figur 46 Hur intervjupersonerna tycker att den grafiska presentationen ska se ut. 

 
Ytterligare en kommentar som framkommit bland intervjupersonerna är att det är 
viktigt med god information om de olika produkterna som företaget har att erbjuda 
samt eventuellt rabatter och regler som gäller för nyttjande av dessa produkter. 
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7 Analys 
 
Efter en sammanställning av resultaten från enkät- och intervjusvaren ska dessa 
analyseras. Analysen av dessa svar kommer att presenteras i detta kapitel. I resultat 
kapitlet behandlades enkätsvaren och intervjusvaren skiljt ifrån varandra men i detta 
kapitel kommer en analys av de båda undersökningarna att presenteras tillsammans. 
 

7.1 Struktur 
 
I enkätundersökningen framkom att de flesta personerna tyckte att fyra sidor var 
lagom för att genomföra en bokning (se 6.1.5). Eftersom webbokningssystemet görs 
för att bokare ska använda det är det också lämpligt att använda fyra sidor i 
webbokningssystemet för att bygga upp ett bokningsscenario. Användandet av fler än 
en sida för att utföra exempelvis en boknings via Internet styrks av Carroll (1991) som 
säger att det är viktigt att inte överinformera en sida. Skulle detta ske minskar 
överskådligheten för användarna och dessa skulle då ha svårt att ta till sig all 
information på sidan. I ett webbokningssystem skulle då risken vara stor att 
användaren missar eller felaktigt fyller i någon information. Det är även viktigt att inte 
heller använda för många sidor, då detta enligt Pfleger et al. (1995) skulle innebära att 
systemet skulle bli mer komplicerat att använda. Om detta skulle ske är det stor risk 
att kunderna inte använder systemet och företaget skulle då tappa kunder. I 
intervjuerna framkommer det att de flesta av intervjupersonerna tycker att systemet 
ska vara uppbyggt på följande sätt (se 6.2.1): 

1. Logga in 
2. Välj produkt 
3. Välj datum 
4. Välj plats 
5. Välj övriga önskemål 
6. Välj antal 
7. Välj platser 

En lämplig struktur av ett webbokningssystem skulle kunna se ut enligt figur 47 med 
hänsyn till det som framkommit i dessa båda resultaten. 



 7 Analys 

63 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 47 Algoritm över de nödvändiga funktionerna som finns i ett webbokningssystem för 
platsbokning, efter analys av svarsresultaten. 

 
Fördelen med att lägga antalet på samma sida som den grafiska presentationen är att 
användaren för en snabb och tydlig feedback på hur många platser som är bokade. 
Detta gör att användaren direkt vet vad denne har gjort och därmed minskar 
osäkerheten (Long & Whitefield, 1989). 
 
I intervjuerna framkom även att samtliga intervjupersoner var intresserade av 
sammanlänkade bokningssystem, de system som sammanlänkas måste dock vara 
relaterade till varandra på något naturligt sätt exempelvis är det bra om en 
sammanlänkning finns mellan ett evenemangs bokningssystem och hotell- och 
resebokningssystem, medan det inte är intressant med en sammanlänkning mellan 
bilprovningens bokningssystem och ett frisörsbokningssystem (se 6.2.1). Detta styrks 
också av Salavendy och Smith (1989) som säger att det alltid måste finnas en naturlig 
koppling mellan olika länkar för att de ska fylla en funktion och inte bara vara 
distraherande. Om en bokare bokar ett evenemang är det naturligt att denne vill kunna 
resa till evenemanget samt eventuellt ha någonstans att övernatta. Det är däremot inte 
alls naturligt att någon som bokar en tid hos bilprovningen också vill besöka en frisör. 
Ett bra sätt att sammanlänka olika webbokningssystem är att det på bekräftelse sidan 
efter det att bokningen är slutförd står en fråga om bokaren vill boka något annat. Vill 
denne göra det trycker bokaren på den aktuella länken exempelvis hotell, därefter 
kommer bokaren direkt till andra sidan där produkt valet sker i 
hotellbokningssystemet. Det räcker alltså för bokaren att logga in en gång när denne 
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väl är inloggad kan personen boka hur mycket som helst tills denne loggar ut utan att 
behöva ange sin inloggning mer än första gången. 
 
Då flera personer uppgett att de tycker att webbokning borde ha större flexibilitet (se 
6.1.5) är meny till länk design en lämplig struktur att ordna de olika bokningssidorna 
på. Bokaren har då en större möjlighet att själv välja hur denne vill att 
webbokningssystemet ska se ut. Ett val som här är lämpligt att bokaren kan välja är 
om denne önskar en kalendersynkronisering eller om bokaren hellre själv vill skriva in 
tid, datum och plats. Detta gör även att bokaren kan utföra bokningen på olika sätt 
varje gång denne gör en bokning vilket enligt Preece et al. (1994) är viktigt då 
utförandet av en uppgift beror på uppgiftens mål. Exempelvis kan en bokare vilja 
använda sig av kalendersynkroniseringen när denne utför en bokning till sig själv 
medan användaren hellre själv skriver in tid och plats när bokningen utförs åt någon 
annan. 
 
I de kapitel som ligger som underkapitel till detta kapitel kommer att behandla de 
olika funktionerna som finns eller skulle kunna finnas i ett webbokningssystem. 
 

7.1.1 Logga in 
 
I enkätundersökningen framkom att tre av sätten att identifiera användaren på var mer 
populära än de andra dessa tre var kundnummer, e-mail och telefonnummer (se 6.1.1). 
För intervju personernas del var de två populäraste identifikationssätten 
telefonnummer och användarnamn (se 6.2.2). Telefonnummer är något som är 
populärt både bland enkätpersonerna och intervjupersonerna, detta identifikationssätt 
är också mycket bra att använda vid enklare typer av bokningar.  
 
I intervjuerna framkom dock att detta identifikationssätt inte är så lämpligt för 
sammanlänkade bokningssystem eller för mer avancerade typer av bokningar. 
Telefonnummer är lämpligt vid exempelvis biobokning men inte för bokningar av 
utlandsresor. Vid scenarion eller mer avancerade bokningar är det mer lämpligt med 
någon annan typ av identifikation kundnummer kan då vara lämpligt, eftersom vissa 
personer som vill utföra bokningen kanske saknar en e-mail adress skulle då e-mail 
vara identifikation kan dessa inte utföra sin bokning vilket innebär att företaget tappar 
kunder. Användarnamn är också en något sämre identifikation än vad kundnummer är 
då dessa kan vara svåra att komma på och ihåg för användaren. Vid mer avancerade 
bokningar och vid scenarion är det även lämpligt med ett lösenord, detta var något 
som framkom i intervjuerna (se 6.2.2). 
 

7.1.2 Information av specifik produkt eller tjänst 
 
I intervjuerna tyckte nio av de tio personerna att en kombination av lista och karta var 
lämplig (se 6.2.3), därför är det stor idé att satsa på denna kombination i 
platswebbokningssystem. Den information förutom produktnamn som samtliga 
personer tyckte skulle finnas i listan var produktinformation, exempel vid hotell om 
hotellet har bar, restaurang, pool, är barnvänligt etc. Bland den övriga informationen 
var det endast en grej som var intressant, och också det enda som är värt att satsa på 
att det finns med i listan, nämligen kostnader.  
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På kartan tyckte samtliga personer som ville ha kartan att det var bra om 
sammanlänkade aktiviteter också var utmärkta. Centrum, kommunikationer (ex. 
bussar och tåg) och restauranger, barer och affärer fick åtta röster var. Förutom 
produktnamn är det därför lämpligt att märka ut sammanlänkade aktiviteter, centrum, 
kommunikation och eventuellt restauranger, barer och affärer på kartan. Den sista 
informationen är dock begränsad till de produkter då denna information kan vara 
intressant, exempelvis hotellbokning. Kombinationen av dessa båda presentations 
typer styrks även av (Helander, 1988) som säger att det är lättare att få en överblick på 
en grafiskbild medan det lättare går att utläsa exakta svar ur en lista. 
 

7.1.3 Val av tid och plats 
 
Då snittbetyget för såväl kalendersynkronisering som platssynkronisering är relativt 
lågt, 2,33 respektive 2,40 (se 6.1.4), är det ingen mening att installera denna funktion 
som den enda möjliga funktionen att bestämma tid och plats med. Intresset finns dock 
för dessa båda funktioner och det kommer förmodligen bara att öka, därför finns det 
en mening med att installera denna funktion som ett alternativ till den vanliga 
funktionen där bokaren själv får välja plats och tid ur en lista.  
 
Exakt hur presentationen för den synkroniserade kalendern ska se ut borde heller inte 
sättas upp som ett tvång istället är det bra om användaren själv kan välja hur 
presentationen ska se ut, detta skulle kunna ske lokalt i datorn det val bokaren har 
gjort kommer sedan att användas för varje bokning enda tills denne väljer att ändra 
valet. Enligt intervjuerna finns det tre riktigt intressanta presentations möjligheter, 
dessa tre är därför också lämpliga att ha som val för bokaren när denne ska välja 
presentations sätt. De första av de tre presentationsmöjligheterna är ledig listkalender 
(1), den andra presentations möjligheten är tabellkalender med inlagda aktiviteter utan 
uppbokade tider (5) och den tredje presentations möjligheten är tabellkalender med 
inlagda aktiviteter (4) (se 6.2.4). Den sista presentations möjligheten är även lämplig 
som under presentation till de två övriga presentations möjligheterna ifall bokaren 
önskar mer information eller inga tider i de första presentationerna passar. 
 

7.1.4 Val av övriga önskemål 
  
En klar majoritet av enkätpersonerna tyckte att lista att välja ur var det mest lämpliga 
sättet att ange övriga önskemål (se 6.1.3). Samtliga intervjupersoner tyckte också att 
detta sättet var mest lämpligt för att ange sina önskemål (se 6.2.5). De två andra sätten 
textruta och grafisk valpresentation har dessutom båda varsin stor nackdel. För 
textrutans del är det lätt att fel uppstår både från den som skriver in och från den som 
ska läsa det som har skrivits in. För den grafiska valpresentationen uppstår istället ett 
problem med att det kan bli plottrigt och svårläst om flera önskemål ska markeras på 
varje plats. Därför är det mest lämpligt att satsa på denna funktion vid valet av övriga 
önskemål. 
 
I intervjuerna framkommer också att den lista som samtliga intervjupersoner tycker är 
bäst är flervals förkryssningsboxen (3) (se 6.2.5). Detta eftersom den är enkel och 
snabb att använda, till skillnad från de andra båda listorna är här endast en box vilket 
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ökar hastigheten och minskar krångligheten. Därför är flervals förkryssningsbox det 
som ska finnas i samtliga webbokningssystem för att få nöjda användare. 
 

7.1.5 Val av antal och platser 
 
I så väl enkäterna som intervjuerna var fördelningen mellan att själv skriva in antalet i 
en ruta och att markera antalet på den grafiska presentationen relativt jämn (se 6.1.2 
och 6.2.6). Intresset för lista att välja antalet ur var däremot ganska lågt för både 
enkäterna och intervjuerna. Eftersom det fanns två dominanta åsikter i denna fråga 
och en kombination av dessa är möjlig är detta lämpligt att göra. Denna kombination 
ökar också flexibiliteten i webbokningssystemet, vilket är viktigt för att få många 
personer att använda detta system.  
 
De användare som önskar, skriver i antalet i en lista och väljer sedan var dessa platser 
ska vara, genom att klicka på den plats längst till vänster eller höger som önskas. De 
som inte vill fylla i boxen klickar istället på alla de platser som de önskar. Det är 
lämpligt att boxen finns på samma sida som den grafiska presentationen och så länge 
inget står i boxen markeras en plats för varje klick med vänster musknapp som sker 
medan en plats försvinner för varje klick med höger musknapp som sker. Står det 
något i listan markeras det antalet platser direkt när ett mus klick görs på den grafiska 
presentationen, flyttas en plats flyttar då även alla andra platser med. På det sist 
nämnda sättet fungerar de webbokningssystem som idag har en grafisk presentation 
det nya blir alltså möjligheten att direkt markera antalet på den grafiska 
presentationen. 
 
När det gäller den grafiska presentationen har det i intervjuerna framkommit att det är 
lämpligast om bokaren först kommer till den odetaljerade presentationen (a) och sedan 
därifrån kan klicka sig vidare till den detaljerade (b) (se 6.2.7). Denna kombination är 
även lönsam för företaget där bokningen görs eftersom de då endast behöver låsa upp 
de platser som stämmer överens med bokarens önskemål och de som inte gör de är 
fortfarande fria platser och kan väljas av en annan bokare utan att detta påverkar den 
förste bokaren. Först när bokaren klickar sig vidare till den detaljerade presentationen 
måste alla platser låsas. Ett bra sätt för att slippa att låsa några platser är dock att 
istället kontinuerligt uppdatera sidan för bokare ett så fort någon annan gjort en 
bokning, då blir denne medveten om detta och risken för dubbelbokningar minskar. 
Enda gången då detta skulle kunna hända är när två bokare gör en bokning samtidigt, 
den bokare som då är något senare får då ett meddelande om att välja en ny plats. 
Detta kommer dock att ske mycket sällan, bara någon enstaka gång därför kan nog de 
flesta bokare ha överseende med detta. 
 

7.1.6 Rekommendationer 
 
Då intresset för rekommendationer var ganska lågt hos enkätpersonerna, endast 2,65 i 
snittbetyg (se 6.1.4), vore det dumt att tvinga på användarna rekommendationer. 
Skulle så ske skulle det förmodligen bara innebära att användarna undviker att 
använda webbokningssystemet. Vissa personer har även angivit detta som 
kommentarer till varför de tycker att dagens webbokningssystem är dåliga (se 6.1.5). 
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Intresset för rekommendationer finns dock därför är det bra om denna funktion finns 
som ett möjligt val i webbokningssystemet. Det är då lämpligt att ha fyra olika 
valmöjligheter en för dem som endast vill ha rekommendationer när de loggar in, en 
för dem som endast vill ha det via e-mail, en för dem som vill ha det både via e-mail 
och när de loggar in och en för dem som inte vill ha några rekommendationer alls. 
 

7.2 Sammanfattning av analysen 
 
Ett webbokningssystem är lämpligtvis uppbyggt av cirka fyra sidor, där första sidan är 
in loggning. Det är även bra om olika webbokningssystem är sammanlänkade med 
varandra, i sådana fall ska det räcka för användaren att logga in en gång sedan ska 
denne komma direkt till andra sidan när bokaren vill utföra ytterligare en bokning. Det 
är också viktigt att de sidor som är sammanlänkade på något sätt relaterar till 
varandra. 
 
Vid enklare typer av bokningssystem är telefonnummer ett lämpligt identifikationssätt 
medan det i mer avancerade webbokningssystem och webbokningssystem där det är 
möjligt att länka sig till andra bokningar istället ska ha kundnummer och lösenord för 
att identifiera användaren. 
 
När produkten presenteras är det lämpligt att det finns såväl en lista som en karta med 
information. I listan ska förutom produktnamn också priser stå. På kartan ska det 
förutom produkterna vara utmärkt var sammanlänkade aktiviteter finns. Dessutom ska 
centrum, kommunikations möjligheter och eventuellt restauranger, barer och affärer 
vara utsatta på kartan. 
 
Valet av tid och datum ska gå att utföra på två olika sätt antingen med hjälp av 
kalender- och platssynkronisering eller genom att bokaren själv skriver i tid och plats. 
Hur presentationen av kalendersynkroniseringen ska se ut väljer bokaren själv lokalt i 
sin dator. 
 
De övriga önskemålen ska anges med hjälp av en flervals förkryssningsbox. 
  
Antalet ska antingen kunna väljas genom att bokaren själv fyller i det i en ruta eller 
genom att bokaren markerar det antalet platser som denne önskar på den grafiska 
presentationen.  
 
Bokaren ska först komma till den odetaljerade presentationen och sedan om denne 
önskar ska det vara möjligt att klicka sig vidare till den detaljerade presentationen. 
 
Bokaren ska själv kunna välja om denne vill ha rekommendationer om andra 
produkter från företaget eller inte. 
 
Efter att i detta kapitel ha gjort en analys av hur ett webbokningssystem bör se ut och 
fungera kommer det i nästa kapitel att skrivas ned de slutsatser som kan dras utifrån 
detta.
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8 Diskussion 
 
I denna del av arbetet kommer en diskussion kring arbetets syfte först att göras, här 
besvaras frågan vilka har nytta av arbetet. Här diskuteras även vilket mening arbetet 
har i ett större sammanhang. Därefter kommer en diskussion kring resultaten och 
metodvalet att göras, i denna del diskuteras varför resultaten blev som de blev och om 
de hade blivit annorlunda om en annan metod valts.  
 

8.1 Syftet med arbetet 
 
Syftet med arbetet har varit att ta fram riktlinjer för hur ett webbokningssystem bör se 
ut. De som har nytta av arbetet är dels de personer som ska göra arbeten inom 
webbokning i framtiden (förslag på hur sådana arbeten skulle kunna se ut finns i 
kapitel 9.2), dels de företag som använder sig av webbokning för att de ska se hur de 
bör utforma sitt webbokningssystem för att få nöjdare kunder och dels till dem som 
ska göra ett webbokningssystem för en specifik användarkategori, exempelvis äldre, 
lågutbildade kvinnor eller högutbildade män med låg vana av webbokningssystem. 
Den sista gruppen kan få fram unik fakta för de stora användarkategorierna genom en 
analys av diagrammen i kapitel 6, skulle de vilja ha statistik för en ännu mer specifik 
användarkategori går detta att ta fram med hjälp av bilaga 4. I detta arbete har en 
undersökning över hur olika personer vill att ett webbokningssystem ska se ut tagits 
fram. Om någon person ska implementera ett webbokningssystem för en specifik 
användarkategori behöver alltså denne inte göra en egen undersökning över hur denna 
specifika kategori vill att systemet ska se ut, personen kan istället hämta dessa 
uppgifter ifrån detta arbete.  
 
Bidraget med detta arbete är alltså att det har tagits fram olika riktlinjer för hur ett 
webbokningssystem ska se ut, det finns även material i arbetet för att ta fram riktlinjer 
för ett webbokningssystem som är riktat till en specifik användarkategori. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
 
Två mycket intressanta resultat som framkommit i arbetet är att ett stort antal av 
undersökningspersonerna tyckte att det vore bra att markera antalet direkt på den 
grafiska presentationen och att alla intervjupersonerna tyckte att det skulle vara bra 
om olika bokningssystem som var relaterade till varandra också var sammanlänkade 
mellan varandra. Två möjliga orsaker till det första resultatet är att bokaren direkt ser 
hur många platser som denne bokar det ger alltså en tydlig feedback och att ett steg 
där bokaren fyller i antalet i en ruta eller väljer det ur en lista försvinner. Det sist 
nämnda innebär att bokningsprocessen minskar med ett steg och blir lättare och 
kanske även snabbare att utföra. Detta resultat beror förmodligen mycket på hur 
många platser som användaren har tänkt att boka vid ett stort antal platser är det 
förmodligen bättre att fylla i antalet i en ruta. Det andra resultatet beror troligtvis på 
att de flesta användare själva har upplevt att när de har bokat ett evenemang via 
webben så behöver de någonstans att bo eller ett sätt att ta sig dit på, det kan då vara 
krångligt att boka hotell och resa eftersom de då måste gå in på hotellets och buss-, 
tåg- eller flygföretags bokningssida för att utföra dessa bokningar. Problem som då 
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kan uppstå är dels att det kan vara svårt att hitta dessa sidor och dels när bokningen av 
exempelvis ett hotell görs vet bokaren inte hur långt det är mellan hotellet och platsen 
där det tidigare bokade evenemanget sker. Anledningen till att denna funktion inte 
finns i dagens webbokningssystem beror förmodligen på att företagen inte har lust att 
arbeta över företagsgränserna när de gör sina webbokningssystem, det finns heller 
inget centralt bokningssystem som skulle kunna se till att denna möjlighet finns. Ett 
annat problem är att de olika företagens webbokningssystem idag är så individuella att 
de skulle ha svårt att kommunicera med varandra och går inte detta så går heller inte 
denna funktion att införa. Detta problem skulle försvinna om alla företag använde sig 
av samma funktioner för att utföra en uppgift, vilket blir fallet om de följer de 
riktlinjer som har tagits fram i detta examensarbete. 
 
En negativ överraskning som resultatet visade var att intresset för 
kalendersynkronisering, platssynkronisering och rekommendationer var så lågt. Det 
sista av dessa var dock ingen direkt överraskning eftersom det kommer mycket skräp 
via e-mailen som inte är önskvärd, rekommendationer skulle förmodligen tillhöra 
denna kategori för de flesta eftersom de kanske utför företagets tjänst eller produkt 
endast några gånger om året och då själva vet vad de vill ha. Skulle då 
rekommendationer komma från företaget varje vecka skulle detta endast vara 
irriterande och ta upp plats i inkorgen. Resultatet för denna funktion hade förmodligen 
blivit den samma oavsett vilken metod som hade valts för att lösa uppgiften. De två 
första resultaten är däremot mer överraskande och på verkades förmodligen av 
metodvalet. Hade en implementation av ett eller flera system som 
undersökningspersonerna sedan fick utvärdera så hade förmodligen intresset för dessa 
funktioner blivit högre än vad de blev i detta arbete. Detta eftersom människan av 
naturen är negativt inställd till allt som är okänt. Hade undersökningspersonerna vetat 
hur detta fungerade i praktiken skulle de förmodligen vara mer positivt inställda. En 
annan orsak till att intresset för dessa båda funktioner är så lågt kan vara att relativt få 
privatpersoner har sin kalender inlagd i datorn och om de inte har det är dessa 
funktioner heller inget för dem. I framtiden kommer dock förmodligen fler personer 
att ha kalendern inlagd i datorn och därmed ökar förmodligen intresset för dessa 
funktioner skulle dessutom en sammankoppling mellan kalendern i mobiltelefonen 
eller handdatorn ske skulle förmodligen intresset öka ytterligare. 
 

8.3 Påverkan av tidigare arbeten  
 
Detta arbetet har en speciell nisch vad gäller e-handel, vilket gör att det riktar sig till 
relationen företag -> kund till skillnad från flera andra arbeten om e-handel som riktar 
sig till relationen företag -> företag exempel på detta är DeMaio (2001). Arbetet 
behandlar även endast processen fram till dess att köpet sker, vilket gör att arbetet 
ligger på ett tidigare plan i köp processen än vad exempelvis Pihlgård och Skandevall 
(2000) gör. 
 
Arbetet har inte direkt påverkat de olika MDIarbeten som finns bland annat har 
Helander (1988) och Preece (1994) gjort arbeten om detta. Det som står i dessa böcker 
går även att använda sig av när det gäller bokning, det som arbetet har bidragit till är 
att ta upp exakt vilka av dessa tankar som är till nytta att använda i ett 
webbokningssystem. De synkroniserade kalendrarna som finns på marknaden är även 
de en bra utgångspunkt vid designen av en synkroniserad kalender för ett 
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webbokningssystem, samma sak gäller för databasen exempel på författare som 
beskriver olika databaser som skulle kunna vara lämpliga som grund för en 
webbokningssystemsdatabas är Connolly och Begg (1995) och Ceri (1984). De olika 
programmeringsspråken som finns idag passar även de bra för att bygga upp ett 
webbokningssystem exempel på sådana språk är ASP, som beskrivs av Crouch (2000) 
och Powers (1999), och HTML, som beskrivs av Danielsson (1998) och Muller 
(1996).  
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9 Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer de slutsatser som framkommit i arbetet utifrån 
problemställningen. En diskussion hur vida svaret som fram kommit i arbetet ger svar 
för hela problemställningen eller inte kommer även att göras.  
 

9.1 Slutsatser för arbetet 
 
Huvudsyftet med detta arbete har varit att få fram riktlinjer för hur användarna vill att 
ett webbokningssystem ska se ut så väl grafiskt, funktionellt och strukturerat. För att 
få fram detta ställdes fyra frågor i problembeskrivningen. 

• Vilka funktioner vill användarna ha tillgång till ? 
• Vilken typ av information vill användarna ska finnas i webbokningssystemet? 
• Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, strukturmässigt? 
• Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, grafiskt ? 

Här nedan kommer slutsatser för var och en av dessa frågor att presenteras slutligen 
kommer även en slutsats för hela arbetet att presenteras. 
 
 
- Vilka funktioner vill användarna ha tillgång till ? 
De två funktioner som är av stort intresse är grafisk presentation och sammanlänkade 
webbokningssystem (se 7.1). För ett enskilt företag med webbokning är det därför 
mest lämpligt att satsa på en grafisk presentation om de endast ska satsa på en speciell 
funktion i sitt webbokningssystem. För att kunna få sammanlänkade 
webbokningsssystem krävs ett samarbete mellan olika företag eller en slags 
bokningscentral där olika företag kan registrera sig och användarna kan sedan utföra 
alla registrerade företags bokningar på denna central. Denna funktion är alltså ingen 
som ett enskilt företag kan använda sig av utan det krävs att flera företag samarbetar 
för att nå detta mål. Funktionerna kalendersynkronisering, platssynkronisering och 
rekommendation av andra produkter från företaget bör alla vara frivilliga om företaget 
väljer att ha dessa funktioner. Ett visst intresse finns för dessa funktioner och detta 
intresse kommer förmodligen bara att öka, dock finns det även ett ointresse till dessa 
funktioner vilket förmodligen kommer att innebära att företaget tappar kunder om de 
inför dessa som ett tvång istället för som en valmöjlighet (se 7.1.3 och 7.1.6). 
 
 – Vilken typ av information vill användarna ska finnas i webbokningssystemet? 
I svaret för denna fråga framkom att ett stort intresse av så väl en lista som en karta 
för att ge information om produkten var önskvärd hos undersökningspersonerna (se 
7.1.2), det är därför även lämpligt att detta finns med. Informationen som bör finnas i 
listan är produktnamn, produktinformation och kostnader (se 7.1.2), vad som är 
lämpligt att ha med i produktinformationen beror helt på vilken typ av produkter som 
företaget erbjuder. På kartan är det lämpligt om centrum, kommunikationsmöjligheter 
och sammanlänkade aktiviteter finns utmärkta (se 7.1.2). För vissa typer av produkter 
kan det även vara bra om restauranger, barer och affärer finns utmärkta på kartan, men 
detta beror helt på vad för produkter som företaget erbjuder (se 7.1.2).  
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- Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, strukturmässigt ? 
Det är mest lämpligt att ett webbokningssystem är uppbyggt på cirka fyra sidor (se 
7.1). Systemet bör inte ha fler sidor då detta innebär att användarna tvingas gå igenom 
många olika steg, vilket gör att systemet blir krångligare och tar längre tid. Skulle så 
vara faller skulle allt färre använda systemet och företaget skulle tappa kunder. Det är 
lämpligt om första sidan i systemet är en inloggningssida och att användarna bara 
behöver nyttja denna sida en enda gång per bokningsscenario när användaren väl är 
inloggad kan denne sedan göra hur många bokningar som helst utan att behöva ange 
inloggningsnamn och lösen mer än en gång (se 7.1). Den struktur som är mest lämplig 
att använda är meny till länkdesign detta eftersom flera av undersökningspersonerna 
har angivit att de tycker att det är viktigt med flexibilitet och val möjligheter i ett 
webbokningssystem (se 7.1). 
 
- Hur vill användarna att ett webbokningssystem ska se ut, grafiskt ? 
Denna fråga är den av de fyra frågorna som sämst besvarades i arbetet. De slutsatser 
som trots allt kan dras för denna fråga är att när övriga önskemål ska anges är det mest 
lämpligt att presentera dessa med hjälp av en flervals förkryssningsbox (se 7.1.4). När 
användarna ska ange antalet platser är det bra om de har två olika möjligheter att göra 
detta på antingen genom att själva skriva in antalet i en ruta eller genom att de får 
markera antalet på den grafiska presentationen (se 7.1.5). För den grafiska 
presentationen är det bäst om användaren först kommer till den odetaljerade 
presentationen och därifrån själv kunna klicka sig vidare till den detaljerade 
presentationen (se 7.1.5). Om bokningsföretaget använder sig av en synkroniserad 
kalender bör inte bokningsföretaget välja hur tidspresentationen ska se ut istället bör 
användarna själva kunna välja detta lokalt i sin dator. Detta eftersom det är ganska 
individuellt hur olika personer tycker att denna presentation ska ske (se 7.1.3). Det 
som utifrån denna fråga inte har besvarats i arbetet är detaljerade funktioner så som 
hur olika knappar ska se ut, vilken font texten ska vara skriven i eller vilken färg 
bakgrunden ska vara, detta är dock så individuella saker att de bör bestämmas för 
varje enskilt webbokningssystem. 
 
Det som kan sammanfatta dessa fyra frågor är att det är viktigt med flexibla 
webbokningssystem så att användarna själva kan påverka hur de vill att 
webbokningssystemet ska se ut så väl grafiskt som funktionellt, därför är det viktigt 
att webbokningssystemet är strukturerat på ett sådant sätt att detta är möjligt. Det är 
också viktigt att användaren får en bra och tydlig information om företagets olika 
produkter.  
 
De resultat som framkommit i arbetet kan betraktas som generella för vad användare 
tycker i stort. I enkätundersökningen har mer än fyrtio svar inkommit och där med är 
undersökningen statistiskt säkerställd. I intervjuerna deltog endast tio personer men de 
svar som framkom i dessa hade en klar majoritet, därför kan även dessa svar betraktas 
som generella för vad användare i stort tycker. Undersökningspersonerna hade också 
stor variation vad gäller ålder, kön, vana och bakgrund, därför kan resultaten anses 
vara generella för var hela svariges befolkning. Det är även relativt liten risk för 
feltolkningar då de flesta svaren angavs genom betyg eller vill helst ha. Hur vida 
resultaten är generella för e-handel eller specifika för bokning vore även intressant att 
undersöka. 
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Det som framkommit i detta arbete ligger på en övergripande nivå och inte på den 
detaljnivå som det var tänkt i problemställningen. Det är dock svårt att gå ner på en 
djupare detaljnivå än vad detta arbete ligger på eftersom svaren då blir väldigt 
individuella beroende på vilken produkt som företaget har att erbjuda. Eftersom 
arbetet har legat på en mer övergripande nivå har ingen mall över hur ett 
webbokningssystem ska se ut kunnats göra, däremot har olika riktlinjer över hur det 
bör se ut tagits fram. Det saknas även riktlinjer för detaljnivåer i ett 
webbokningssystem som exempelvis hur olika knappar eller bakgrunden ska se ut. 
Däremot finns det riktlinjer för grafiska detaljer på en mer övergripande nivå så som 
exempelvis hur en kalenderpresentation eller valet av övriga önskemål bör se ut. 
Anledningarna till att inte en mer detaljerad beskrivning har gjorts är dels att olika 
företag har olika färger och symboler som de förknippas med, därför blir den 
detaljerade nivån väldigt unik för varje bokningssystem. Det finns även redan ganska 
mycket om vad som bör undvikas och finnas med när det gäller utformandet av 
exempelvis bakgrund och olika knappar, om dessa även gäller för ett bokningssystem 
är något som inte har kunnat undersökas på grund av tiden som är avsatt för att utföra 
detta examensarbete på. 
 

9.2 Framtida arbeten 
 
De framtida arbeten som skulle kunna göras utifrån detta examensarbete kommer att 
presenteras i två steg den första delen kommer att presentera förslag på arbeten som 
kan göras direkt efter detta arbetet medan den andra delen presenterar arbeten som kan 
göras längre fram. 
 
Det som redan idag kan göras är en mer noggrann undersökning över detaljerna i ett 
webbokningssystem och därigenom se om de rekommendationer som gäller för 
exempelvis knappar och bakgrund i stort även gäller för bokningssystem. En annan 
sak som kan undersökas är hur köp av bokningsvaror och tjänster ska utföras på 
webben, det bidrag som då tillkommer till detta arbete är hur betalningen av varan 
eller tjänsten ska ske. Ytterligare en sak som kan göras är att undersöka om de resultat 
som framkommit i detta arbete gäller för  
e-handel i stort eller om de är specifika för bokning. Ännu en sak som kan göras är en 
implementation av detta webbokningssystem, för att se hur de olika tekniska 
detaljerna skulle kunna lösas, utifrån denna implementation kan sedan även en ny 
utvärdering göras för att se om intresset hos användarna ändras om de får se hur olika 
funktioner skulle fungera och se ut i verkligheten. En annan sak som kan göras är en 
synkroniserad kalender som passar bra för detta webbokningssystem, det som då bör 
tänkas på är att kalendern ska passa till distribuerade realtidssystem, saker som då 
exempelvis bör tänkas på är att alla platser under en viss dag kan bli uppbokade under 
tiden som presentationen sker, hur ska detta då presenteras för användaren. Ytterligare 
ett förslag till fortsatt arbete som kan ske redan i dag är en undersökning om dessa 
funktioner även kan användas när företagets egen personal utför en bokning, eller om 
de då måste se ut och fungera på ett annat sätt. Detta gäller även för internbokning, 
tidsbokning och personbokning, kan dessa fungera på samma sätt eller måste de se 
annorlunda ut. Annat arbete som kan utföras redan idag är hur servern ska arbeta emot 
databasen för att ta fram de presentationer som behövs för att användaren ska kunna 
utföra en bokning, samt hur svaren ska skickas och lagras i databasen. Dessutom 
skulle en implementation av en lämplig databas för det här webbokningssystemet 
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kunna göras. En sista sak som skulle kunna göras redan i dag är hur 
sammanlänkningen mellan olika bokningssystem ska ske, exempelvis ska detta ske 
via en bokningscentral eller ska länkningen ske direkt mellan de olika systemen. 
 
De arbeten som skulle kunna göras längre fram i tiden är en ny utvärdering av 
intresset för de olika funktionerna, för att se om dessa har ändrats. Andra framtida 
arbeten inom detta område som skulle kunna göras är undersökningar och tekniska 
lösningar över hur webbokningssystem skulle kunna kopplas ihop mellan dator, 
mobiltelefon och/eller handdator. Detta för att bokningar ska kunna utföras även på 
bussar, tåg eller andra platser där kunden inte har tillgång till en dator. 
Tekniken utvecklas ständigt och det är svårt att idag se vilka eventuella tekniker som 
kommer att komma i framtiden för att effektivisera bokningar ytterligare, men genom 
detta arbete har ett första steg mot att effektivisera och standardisera bokningar gjorts. 
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Bilaga 1 Befintliga webbokningssystem 
 
Bilaga 1 visar olika exempel på olika företags webbokningssystem med ett 
användarexempel. Detta för att se hur idag existerande webbokningssystem fungerar 
och ser ut. 
 
SF, bio. 

1. Välj stad, Jönköping. (se figur 48). 
2. Klicka på biljetter. 
3. Välj biograf, alla biografer. 
4. Välj dag, imorgon. 
5. Välj tid, hela dagen. 
6. Välj åldersgräns, alla åldersgränser.(bild över punkt 3-6, se figur 49). 
7. Välj film, Sagan om de två tornen. 
8. Välj tid och sal, 20:30 Sf sal 2. 
9. Boka 
10. Reservera biljetter antal och telefonnummer, 2 036-xxxxxx. 
11. Boka 
12. Tilldelas platser. (se figur 50). 
13. Bekräfta att platserna är okej. 

 

 Figur 48 visar startsidan hos Sf, här väljs stad som ska är av intresse för just detta besök. 
Liksom figur 49 och 50 är denna figur hämtad från SFs webbplats www.Sf.se 
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Figur 49 på denna sida väljs biograf, dag tid och vilka åldersgränser 

 

Figur 50 visar en grafisk presentation över biosalongen, samt vilka platser som kunden 
tilldelats 

 
Ingen möjlighet till att själv välja vilka platser som önskas. Får ett förslag på platser 
och får sedan godkänna förslaget eller begära ett nytt förslag. 
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Sandrews, bio. 
1. Klicka på boka biljetter. 
2. Välj stad, Jönköping 
3. Välj film, Gangs of New York. 
4. Välj datum, imorgon. 
5. Välj biograf och föreställning, Royal 2 20.30. (För beskrivning av punkt 2-5 se 

figur 51). 
6. Boka. 
7. Logga in (e-mail adress och lösenord). (se figur 52). 
8. Antal biljetter (max 6), 2. (se figur 53). 
9. Välj plats (upptagen (röd), ledig (grön), vald (gul)). (se figur 54). 
10. Bekräfta valda platser. 

 

Figur 51 visar den första sidan i Sandrews webbokningssystem, här väljs stad, film, dag samt 
salong och tid. Liksom figur 52, 53 och 54 är denna figur hämtad från Sandrews 
webbokningssystem. www.sandrewmetronome.se 
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 Figur 52 här sker inloggningen 

 

 Figur 53 här väljs antal biljetter  
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 Figur 54 grafisk beskrivning av biosalongen, här väljs platserna 

 
Ingen uppdatering av valda platser under tiden som kunden befinner sig på sidan, 
detta gör att endast en kund i taget kan utföra en bokning. Det går heller inte att dela 
på platserna ifall kunden av någon anledning skulle vilja göra detta, kunden kan heller 
inte lämna en ytterplats vid sidan om sig vid beställning av biljetter. Kunden har alltså 
inte helt fritt val exempelvis kanske kunden vill ha platserna 94 och 95 men denna 
kombination fungerar inte därför måste kunden välja antingen 93, 94 eller 95, 96, i 
detta exempel är plats 93 en ytter plats. 
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SJ, tåg 
1. Ange avresestation, Göteborg. 
2. Ange slutstation, Stockholm. (Förklaring av punkt 1-2 se figur 55). 
3. Välj datum, 27 februari. 
4. Välj ungefärlig tid för avgång/ankomst, avgång 10:00. 
5. Välj antal personer, 2 vuxna, 1 studerande, 1 ungdom och 2 barn. 
6. Enkel resa eller tur och retur, tur och retur 
7. Förutom tåg också, x2000 & Linx och buss. (För förklaring av punkt 3-7 se 

figur 56). 
8. Välj datum och tid för returresan, 28 februari 12:00. 
9. Välj biljettyp, normalbiljett. 
10. Välj tåg. (se figur 57). 
11. Välj biljettyp returresan, normalbiljett. 
12. Välj tåg returresan. 
13. Välj om du har någon typ av kundkort, inget kort (väljs om kunden har någon 

typ av rabattkort hos SJ). 
14. Platsegenskap, plats med bord (andra alternativ är djur tillåtet, familjevagn, 

handikapplats, rullstolsplats, pc-plats, telefoni fri avdelning eller salong). 
(Punkt 13 och 14, se figur 58). 

15. Betalning/leverans, kontokort (kortnummer)/brev (adress). 
16. Personnummer, xxxxxx-xxxx. 
17. E-mail (ej obligatoriskt). 
18. Bekräfta. 

 

Figur 55 Här väljs avresestation och slutstation. Liksom figur 56, 57 och 58 är figuren 
hämtad från Sjs webbplats. www.Sj.se 
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Figur 56 här väljs datum, tid, antal, enkel eller tur & retur och övriga alternativa 
transportmedel förutom vanligt tåg 

 

 Figur 57 val av tåg. ser likadan ut för både tur och retur resa 
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 Figur 58 rabattkort och typ av plats väljs här  

 
Betalningen måste ske via webben och kan inte göras i samband med 
biljettuthämtningen, finns dock en möjlighet att betala via faktura. Eftersom 
betalningen redan sker är det inte längre enbart en bokning utan istället ett biljettköp. 
Andra nackdelar är att olika platsegenskaper inte kan kombineras och att det är svårt 
att se vilka rabatter kunden har möjlighet att få. 
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Ticnet, billjettbokningscentral 
1. Välj evenemang, Melodifestivalen. 
2. Välj arena, ingen specifik arena. 
3. Välj kategori, alla. 
4. Välj stad, Stockholm. 
5. Välj datum 26 februari och framåt. 
6. Välj dagar, mån-sön. (Punkt 1-6 se figur 59). 
7. Välj specifikt evenemang, Melodifestivalgenrep i Stockholm. 
8. Välj tid och dag, 19:00 14 februari. 
9. Välj typ av plats, etage 3 och parkett (övriga alternativ är etage 3 kortsida + 

etage 4, etage 4 och Bästa lediga plats). (se figur 60). 
10. Välj antal biljetter, 2 
11. Acceptera spridda platser?, nej. 
12. Personuppgifter. (se figur 61). 

 

 Figur 59 evenemang, arena, kategori, stad, startdatum och dagar väljs på denna sida. Precis 
som figur 60 och 61 är denna figur hämtad från Ticnets webbokningssystem. www.ticnet.se 
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Figur 60 på denna sida väljer kunden var denne vill sitta  

  

Figur 61 här fyller kunden i sina personuppgifter 

 
Här kan inte kunden själv bestämma vilka platser som denne önskar utan endast 
vilken typ av platser och sedan blir kunden tilldelad vissa platser. 
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Scandic, hotell 
1. Klicka på bokning. 
2. Välj språk, svenska. 
3. Logga in, fortsätt utan ScandicID. 
4. Klicka på boka hotellrum. 
5. Välj land, Sverige. 
6. Välj stad, Göteborg. 
7. Anländningsdatum, 28 februari 2003. 
8. Välj antal nätter, 1. 
9. Välj om du föredrar något hotell, alla hotell på orten. 
10. Välj typ av rum, enkelrum. 
11. Ordning att visa hotellen, ingen prioritering (möjliga val bokstavsordning, 

centralt beläget, lägst pris, högst pris). (Grafiskvisning av punkt 5-11 se figur 
62). 

12. Välj hotell, Opalen. 
13. Välj typ av rum, Promotion standard single. 
14. Välj ankomst tid, 19:00. 
15. Övriga önskemål, inga (möjliga val allergirum, långt från hiss, högt upp, långt 

ned, nära hiss, icke-rökare mycket tyst, med utsikt, rökare eller miljörum). 
16. Fyll i personuppgifter. (se figur 63 och 64). 
17. Välj betalningssätt. 
18. Bekräfta. 
 

Figur 62 på denna sida väljs land, stad och anländnings datum. Liksom figur 63 och 64 är 
sidan hämtad från Scandics webbplats. www.scandic.se 
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Figur 63 övre delen av personuppgiftssidan 

 

Figur 64 undre delen av personuppgifts sidan 

 
Nackdelarna med Scandics bokning är att det inte finns några möjligheter att se 
hur rummen ser ut, vilket i vissa fall kan vara något som kunden skulle vilja. Det 
går heller inte att välja ett specifikt hotellrum om så skulle önskas. 
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Siljaline, rederi 
1. Välj boka resa. 
2. Välj kryssningar. 
3. Välj datum, 26 februari. (se figur 65). 
4. Välj kryssning, Helsingforskryssning 17:00. (se figur 66). 
5. Välj typ av hytt, 1 styck B-hytt. 
6. Välj antal personer 2 vuxna, 1 barn 6-11 år och 1 barn 12-17 år. (punkt 5 och 

6, se figur 67). 
7. Välj antal och typ av motorfordon, inga. 
8. Välj förhandsbokade måltider, inga. 

 

Figur 65 här väljs avresedatum. Liksom figur 66 och 67 är bilden hämtad från Siljalines 
webbokningssystem. www.siljaline.se 
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Figur 66 här väljs vilken kryssning kunden önskar åka på 

 

Figur 67 här väljs typ av hytt och antal personer som ska åka på kryssningen 

 
Den största nackdelen med detta bokningssystem är att det inte går att välja specifik 
hytt eller specifika hyttegenskaper som t.ex. nära eller långt från hiss.
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
 
1. Kön 
 
� Man 
� Kvinna 
 
2. Ålder 

 
� -20 

� 21-30 

� 31-40 

� 41-50 

� 51-60 

� 61-70 

� 71- 

 

3. Utbildning 
Sätt kryss i senast slutförda eller pågående utbildning 
 

� Grundskoleutbildning eller motsvarande 

� Gymnasieutbildning eller motsvarande 

� Eftergymnasial utbildning eller motsvarande 

 

4. Yrke (fyll i ditt yrke) 
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5a. Hur ofta utför du en bokning? 

 (om aldrig hoppa till fråga 6) 
 

� Dagligen 

� Minst en gång per vecka 

� Minst en gång per månad 

� Någon enstaka gång 

� Aldrig 

 

5b. Vilken typ av bokningar har du utfört under det senaste halvåret? 
 Sätt kryss för samtliga alternativ som passar dig 
  

� Bio 

� Restaurang 

� Teater 

� Konserter 

� Idrottsevenemang (exempelvis ishockey- eller fotbollsmatcher) 

� Hotellrum 

� Resor (med flyg, båt eller buss) 

� Annat alternativ, i så fall vad? 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

5c. Hur ofta gör du denna bokning via Internet? 
 Sätt kryss i den ruta som passar bäst 
 (om annat svar än aldrig hoppa till fråga 6) 
 

� Alltid 

� Minst 75 % av gångerna 

� Mellan 25-75 % av gångerna 

� Under 25 % av gångerna 

� Aldrig 
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5d. Varför har du aldrig utfört en bokning via Internat? 

 Sätt kryss för samtliga alternativ som passar dig 
 
� Har inte tillgång till Internet 

� Får dålig feedback på vad jag har gjort via Internet 

� Krångliga bokningssystem på Internet 

� Annat, i så fall vad? 

…………………………………………………………………….. 

 
6. För att kunna identifiera vem som har utfört bokningen måste någon 
form av unik identifikation ske, hur vill du att denna ska se ut när det gäller 
bokning på Internet? Sätt kryss för det alternativ som passar dig bäst 

 
� E-mail adress 

� Telefonnummer 

� Eget användarnamn 

� Personnummer 

� Kundnummer 

� Annat, i så fall vad? 

…………………………………………………………………... 

 

7. När du gör en bokning behöver företaget veta hur många platser du vill 
boka, hur vill du att detta ska meddelas? Sätt kryss för det alternativ som 
passar dig bäst 

 

� Skriv in antalet själv i en ruta  

� Lista att välja ur   

� Markera det antal platser som önskas på en grafisk bild av de platser som finns 
(exempelvis vänster musknapp väljer plats och höger musknapp tar bort plats, 
går naturligtvis inte att välja eller ta bort platser som är bokade av någon 
annan) 

 
� Annat alternativ, vad? 

............................................................................................ 
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8. När en bokning görs kan man även vilja ange vissa specifika önskemål, 

som exempelvis rökare eller icke rökare, hur vill du att dessa önskemål 
ska anges? 

Sätt kryss för det alternativ som passar dig bäst 
 
� Skriv in önskemålen själv i en ruta   
  Sker före specifikt platsval, de 
platser som  
� Lista att välja ur passar med önskemålet kan sedan 

exempelvis 
 vara markerade med en annan färg 
 
� Annat alternativ, i så fall vad? 

........................................................................................ 
 
9. En bokning som utförs på Internet ger flera nya möjligheter gentemot 

exempelvis telefonbokning. Hur intresserad skulle du vara av möjligheten 
till följande aktiviteter (förutsatt att de är helt säkra och att företaget där 
bokningen utförs inte kan få tillgång till dina privata uppgifter). 7 innebär 
mycket intresserad och 1 innebär inte alls intresserad. Ringa in det valda 
alternativet. 

 
a. Synkroniserad kalender? Innebär att bokningssystemet skickar alla 

möjliga alternativ till din dator som jämför dessa med din kalender, för 
att se vilka av dessa datum som du är ledig. Efter det så presenteras 
detta för dig (exempelvis kan det komma upp en kalender där de tider 
då bokningen är möjlig men du inte kan är rödmarkerade och de tider 
som bokningen är möjlig och du är ledig är grönmarkerade) därefter 
väljer du en av de möjliga bokningstiderna, denna skickas sedan till 
bokningssystemet som då vet vilken tid som du vill utföra den angivna 
tjänsten. Företaget där bokningen utförs kommer alltså inte att ha 
tillgång till din kalender utan alla uppgifter där kalendern är nödvändig 
sker lokalt på din dator. 

 
1     2     3     4     5     6     7 

b. Synkronisering av platser? Tekniskt sker denna funktion på samma 
sätt som synkroniserad kalender. Tillägget är att förutom tid och datum 
skickar även kalendern med start- och slutort för exempelvis en resa. 
När du har valt en viss tid och datum ser datorn i kalendern att du 
befinner dig i exempelvis Stockholm den dagen och att du nästa dag 
eller på kvällen ska vara i Göteborg. Datorn skickar då med dessa 
komponenter som förvald start- och slutort för resan till 
bokningssystemet samtidigt som informationen om tid och datum 
skickas. Ingen information om vad du ska göra kommer att kunna ses 
av företaget som du bokar hos, utan endast var och när du ska utföra en 
aktivitet. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
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c. Rekommendationer av andra produkter från företaget? Sker 

genom att företaget för historisk statistik över dina bokningar och 
sedan rekommenderar andra produkter från företaget som passar bra in 
med dina tidigare bokningar. Exempelvis om du gillar skräckfilmer och 
det kommer en ny skräckfilm kan företaget meddela dig om detta så att 
du kan boka en plats på filmen. Statistiken kommer naturligtvis inte att 
kunna nås av någon annan än företaget. Hur rekommendationerna ska 
ske är också frivilligt. Antingen kan de skickas till din e-mail eller 
liknande eller också kan de visas när du loggar in i bokningssystemet 
för att utföra en bokning. 

 
1     2     3     4     5     6     7 

 
d. Grafiskpresentation av produkten? Innebär att en bild visas av 

produkten som företaget erbjuder. Exempelvis kan ett 
biobokningssystem visa en bild över biosalongen. Så att du själv kan se 
hur salongen ser ut och var de lediga platserna i salongen finns. Denna 
funktion finns redan idag bland annat i olika biografers 
bokningssystem. Frågan är om du tycker att denna är bra och skulle 
kunna utnyttjas av andra företag till exempel hotell. 

 
1     2     3     4     5     6     7 

 
10. Ett bokningssystem kan vara uppbyggt på olika sätt. Hur många 

steg/sidor kan du maximalt tänka dig att gå igenom för att utföra en 
bokning? Idag är de flesta bokningssystem på Internet uppbyggda i mellan 
fyra och fem steg. 

 
………….st 
 
 
11. Slutligen om du har några övriga kommentarer får du gärna skriva ned 

dem på raderna nedan. 
 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

Tack för din medverkan! 

Om du har vunnit i utlottningen får du meddelande om detta inom tre veckor.



Bilaga 3 

96 

Bilaga 3 Intervjuförslag 
 
Ledig Listkalender (1) 
 
 

Följande dagar och tider passar med din kalender för att 
utföra produkten på 
 
Lör 5 april 2003  14:00-15:00 
Ons 9 april 2003  18:00-19:00 
Sön 13 april 2003  15:00-16:00 
Lör 19 april 2003  14:00-15:00 
Tis 22 april 2003  13:00-14:00 
Lör 26 april 2003  14:00-15:00 
Lör 26 april 2003  18:00-19:00 
Tis 29 april 2003  18:00-19:00 
Tis 29 april 2003  20:00-21:00 
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Detaljerad tabellkalender (2) 
 
 

 April 2003 > 
Mån............................................................................................................... Tis
.....................................................................................................................Ons
......................................................................................................................Tor
......................................................................................................................Fre
......................................................................................................................Lör
..................................................................................................................... Sön 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

 
 
Rött  Ingen tid passar 
Gult  Ingen tid passar men möjligt med ombokningar 
Blått  Vissa tider passar 
Grönt  Alla tider passar 
Svart  Produkten ej tillgänglig denna dag 
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”Skräck” detaljerad tabellkalender  
 

 April 2003 > 
Mån............................................................................................................... Tis
.....................................................................................................................Ons
......................................................................................................................Tor
......................................................................................................................Fre
......................................................................................................................Lör
..................................................................................................................... Sön 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

 
 
Rött  Ingen tid passar 
Gult  Ingen tid passar men möjligt med ombokningar 
Blått  Vissa tider passar 
Grönt  Alla tider passar 
Svart  Produkten ej tillgänglig denna dag 
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Ledig tabellkalender (3) 
 

 April 2003 > 
Mån............................................................................................................... Tis
.....................................................................................................................Ons
......................................................................................................................Tor
......................................................................................................................Fre
......................................................................................................................Lör
..................................................................................................................... Sön 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
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Timtid till tabellkalender 
 
Torsdagen 10 april 
 
00:00 
01:00 
02:00 
03:00 
04:00 
05:00 
06:00 
07:00 
08:00 
09:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
24:00 
 
Röd  Uppbokad 
Gul  Ledig men annan aktivitet ligger inom tidsramen 45 minuter 

innan eller 45 minuter efter 
Grön  Ledig 
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Tabellkalender med inlagda aktiviteter (4) 
 April 2003 > 

 1 
Möte  
8:00-16:00 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

2 

 
 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

3 

Golf 
17:00-20:00 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

4 

Bio 
19:00-21:00 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

5 

Fotboll 
16:00-18:00 

 
 
19:00-20:00 
21:00-22:00 
… 

6 

Svärmor 
Heldag 
 
 
13:00-14:00 

7 

Träning 
19:00-20:30 
 
 
17:00-18:00 
 

8 

Kurs 
Heldag 
 
 
15:00-16:00 

9 

Kurs 
Heldag 
 
 
16:00-17:00 

10 

Kurs 
Heldag 
 
 
17:00-18:00 

11 

Syrran 
18:00-24:00 
 
 
18:00-19:00 

12 

Biljard 
20:00-22:00 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

13 

Golf 
11:00-14:00 
 
 
13:00-14:00 

14 

Tandläkarn 
15:00-15:30 
Träning 
19:00-20:30 
 
 

15 16 17 

 
 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

18 19 

Mamma 
Heldag 
 
 
15:00-16:00 

20 

Svärmor 
Heldag 

21 22 

Träning 
20:00-21:30 
 
 
17:00-18:00 
 

23 

Middag 
17:00-23:00 

24 

Möte 
9:00-16:30 
 
 
15:00-16:00 

25 26 27 

28 
Träning 
19:00-20:30 
 
 
15:00-16:00 

29 30 

 
Röd Upptagen     Gul Annan aktivitet 45 minuter innan eller efter     Grön 
Ledig 
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Tabellkalender med inlagda aktiviteter utan uppbokade tider (5) 
 April 2003 > 

 1 
Möte  
8:00-16:00 
 
 
17:00-18:00 

2 

 
 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

3 

Golf 
17:00-20:00 
 
 
15:00-16:00 
 

4 

Bio 
19:00-21:00 
 
 
16:00-17:00 
18:00-19:00 

5 

Fotboll 
16:00-18:00 
 
 
19:00-20:00 
21:00-22:00 
… 

6 

Svärmor 
Heldag 

 
 
 

7 

Träning 
19:00-20:30 
 
 
17:00-18:00 
 

8 

Kurs 
Heldag 
 
 
 

9 

Kurs 
Heldag 
 
 
 

10 

Kurs 
Heldag 
 
 
 

11 

Syrran 
18:00-24:00 
 
 
 

12 

Biljard 
20:00-22:00 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

13 

Golf 
11:00-14:00 
 
 
 

14 

Tandläkarn 
15:00-15:30 
Träning 
19:00-20:30 
 
 

15 16 17 

 
 
 
 
15:00-16:00 
17:00-18:00 

18 19 

Mamma 
Heldag 
 
 
 

20 

Svärmor 
Heldag 

21 22 

Träning 
20:00-21:30 
 
 
17:00-18:00 
 

23 

Middag 
17:00-23:00 

24 

Möte 
9:00-16:30 
 
 
 

25 26 27 

28 
Träning 
19:00-20:30 
 
 
15:00-16:00 

29 30 

 
Gul Annan aktivitet 45 minuter innan eller efter     Grön Ledig 
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Detaljerad listkalender (6) 
 
Möjliga tider för att nyttja produkten 

 
Sön  6/4 23:00-24:00 
Tis  8/4 13:00-14:00 
Tis  8/4 20:00-21:00 
Lör  12/4 03:00-04:00 
Lör  12/4 17:00-18:00 
Ons  16/4 15:00-16:00 
Fre  18/4 10:00-11:00 
Ons  23/4 05:00-06:00 
Ons  23/4 22:00-23:00 
Tis  29/4 01:00-02:00 
Tis  29/4 06:00-07:00 
 
Röd  Produkten är möjlig men jag är upptagen 
Gul  Ledig men krockar med annan aktivitet inom tidsramen 45 

minuter innan och 45 minuter efter 
Grön  Ledig 
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List box (1) 
  
Möjliga önskemål Valda önskemål 

 

   >> 

 

   << 
 

  
 
 
 
En vals förkryssningsbox (2) 
 
Möjliga alternativ Valda alternativ 
 

  >> 

  <<    
 
 
 
 

Önskemål 1 
 

Familjeplats 
 

Husdjur förbud 
 

Mobiltelefon 
förbud 
 

Extra 
benutrymme 

Icke rökare  
 

Husdjur förbud 

Icke rökare 

� Önskemål 1 

� Önskemål 2 

� Önskemål 3 

� Önskemål 4 

� Önskemål 5 
 

� Önskemål 1 

� Önskemål 3 
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Flervals förkryssningsbox (3) 
 
Möjliga alternativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text ruta (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Önskemål 1 

� Önskemål 2 

� Önskemål 3 

� Önskemål 4 

� Önskemål 5 
 

Skriv in dina önskemål 
här. 
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Grafisk valpresentation (5) 
 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UT IN 
 
 
Röd Bokad plats 
Grön Ledig plats 
Blå Vald plats 
 

� 
� 

� 

� 
 

� � � 

� 
� 

� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
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Odetaljerad grafiskpresentation efter att önskemål har valts (a) 
 
 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UT IN 
 
  Gå till detaljerad presentation 
 
 
Grön  Ledig som stämmer med önskemålen 
Röd  Upptagen eller ledig som inte stämmer med önskemålen 
Blå  Vald 
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Detaljerad grafiskpresentation efter att önskemål har valts 
 
 
 
 
 
  
 
   
   

  
  Nöd ut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UT IN 
 
 
Grön  Lediga som stämmer med önskemålen 
Gul  Lediga som inte stämmer med önskemålen 
Röd  Upptagna 
Blå  Vald
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Bilaga 4 Enkätsvar 
 
Fråga 1-5a. 
 
Person Kön Ålder Utbildning Yrke Hur ofta gör du 

en bokning? 
1 K 21-30 3 Studerande 4 
2 M 31-40 3 Datakonsult 4 
3 M 31-40 3 Antikvarie 4 
4 M 21-30 2 Butiksarbetare 5 
5 K 31-40 3 Arbetslös 4 
6 K 21-30 2 Ekonomiassistent 4 
7 M 31-40 2 Testförare 4 
8 K 31-40 3 Studerande 4 
9 M 21-30 3 Forskare 4 
10 K    4 
11 K 51-60 3 Personalchef 2 
12 M 21-30 3 Butiksarbetare 3 
13 M 41-50 3 Forskare 3 
14 K 21-30 3 Bokningsinformatör 3 
15 M 51-60 3 Vd 3 
16 K 31-40 3 Informatör 3 
17 M 31-40 3 Programmerare 3 
18 M 31-40 3 Forskare 3 
19 M 21-30 3 Studerande 3 
20 K 21-30 3 It-supporter 4 
21 K 21-30 3  4 
22 K 31-40 3 Tjänsteman 4 
23 K 31-40 3 Studerande 4 
24 M 51-60 3  4 
25 M 21-30 3 Civilingenjör 4 
26 M 51-60 3 Studerande 3 
27 K 51-60 3 Förskolechef 4 
28 K 41-50 3 Enhetsansvarig 4 
29 K 31-40 3 Antikvarie 4 
30 M 61-70 3 Pensionär 4 
31 M 51-60 3 Egenföretagare 4 
32 M 51-60 3  5 
33 M 31-40 3 Studerande 4 
34 K 31-40 3 Arbetsterapeut 4 
35 K 41-50 3 Socionom 5 
36 K 21-30 2 Barnskötare 3 
37 K 21-31 2 Barnskötare 3 
38 K 51-60 2 Assistent 4 
39 K 31-40 2 Redovisningsassiste

nt 
4 

40 K 31-40 2 Truckchaför 4 
41 M 41-50 2 Fastighetsmäklare 4 
42 M 31-40 2 Datorgrafiker 4 
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43 M 21-30 2 Säljare 2 
44 K 31-40 2 Undersköterska 4 
45 K 31-40 2 Projektledare 4 
46 K 31-40 2 Barnskötare 4 
47 M 31-40 2 Elektriker 4 
48 K 41-50 2 Administratör 4 
49 K 21-30 2 Städerska 4 
50 M 41-50 2 Producent 4 
51 M 41-50 2 Mentalskötare 4 
52 M 21-30 2 It-ansvarig 4 
 
Förklaringar 
 
Utbildning 
1 = Grundskoleutbildning eller motsvarande. 
2 = Gymnasialutbildning eller motsvarande. 
3 = Efter gymnasialutbildning eller motsvarande. 
 
Hur ofta gör du en bokning. 
1 = Varje dag 
2 = Varje vecka 
3 = Varje månad 
4 = Någon enstaka gång 
5 = Aldrig 
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Fråga 5b. 
 
Person Vilken typ av bokning har du utfört under det senaste 

halvåret? 
1 Konsert 
2 Bio, idrottsevenemang, resor 
3 Hotellrum, resor 
4 - 
5 Bio, idrottsevenemang 
6 Bio 
7 Hotellrum 
8 Bio, teater, resor 
9 Restaurang, resor 
10 Resor 
11 Bio, restaurang, konserter, hotellrum resor 
12 Bio, restaurang, hotellrum resor 
13 Bio, resor 
14 Bio, teater, konserter, resor 
15 Idrottsevenemang, hotellrum, resor, bilhyra 
16 Bio, teater, resor 
17 Bio, resor 
18 Hotellrum, resor 
19 Bio 
20 Bio 
21 Hotellrum, resor 
22 Resor 
23 Blomsterbud 
24 Teater, konserter, hotellrum 
25 Bio 
26 Konsert, Hoethellrum, resor 
27 Teater, konserter, hotellrum, resor 
28 Bio, hotellrum, resor 
29 Bio 
30 Bio, resor, bilprovning 
31 Restaurang, Konserter, hotellrum, resor 
32 - 
33 Bio 
34 Bio 
35 - 
36 Bio, resor 
37 Restaurang, idrottsevenemang, Läkarbesök 
38 Bilprovning 
39 Bio, semester 
40 Bio 
41 Semester 
42 Bio 
43 Bio, restaurang, konserter, idrottsevenemang 

hotellrum resor 
44 Bio, idrottsevenemang 
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45 Bio 
46 Bio 
47 Bio, teater, konserter, idrottsevenemang, resor 
48 Bio 
49 - 
50 Resor 
51 - 
52 Bio, restaurang, hotellrum resor 
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Fråga 5c-d 
 
Person Hur ofta gör du denna 

bokning via Internet? 
Varför har du aldrig utfört denna bokning via 
Internet? 

1 4  
2 3  
3 3  
4   
5 2  
6 2  
7 5 Dålig feedback 
8 2  
9 2  
10 2  
11 4  
12 3  
13 3  
14 3  
15 3  
16 2  
17 1  
18 2  
19 1  
20 1  
21 2  
22 2  
23 1  
24 2  
25 2  
26 5 Ej prövat, dålig feedback 
27 3  
28 3  
29 3  
30 3  
31 4  
32   
33 4  
34 4  
35   
36 4  
37 5 Ej prövat 
38 1  
39 2  
40 1  
41 1  
42 2  
43 3  
44 3  
45 3  
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46 3  
47 3  
48 4  
49 4  
50 4  
51   
52 4  
 
Förklaring 
 
Hur ofta gör du denna bokning via Internet? 
1 = Alltid 
2 = Minst 75 % av gångerna 
3 = Mellan 25 – 75 % av gångerna 
4 = Under 25 % av gångerna 
5 = Aldrig
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Fråga 6 
 
 Hur vill du att identifikation av vem du är ska ske? 
Person E-mail T-nr Användarnamn P-nr K-nr Annat, Vad? 
1 1      
2     1  
3     1  
4      Fingeravtryck 
5  1     
6  1     
7  1     
8     1  
9    1   
10     1  
11    1   
12  1     
13 1      
14   1    
15 1      
16     1  
17     1  
18   1  1  
19 1      
20      Mjuktcertifikat i datorn, 

e-id kort  
21 1      
22     1  
23   1    
24     1  
25     1  
26      - 
27    1   
28 1      
29 1      
30    1   
31 1      
32  1     
33  1     
34  1     
35 1      
36 1      
37   1    
38   1    
39 1    1  
40  1     
41     1  
42 1      
43 1      
44  1     
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45    1   
46    1 1  
47  1     
48     1  
49 1      
50     1  
51  1     
52     1  
Totalt 14 11 5 6 15 2 
 



Bilaga 4 

117 

Fråga 7 
 
 Hur vill du att antalet ska 

anges? 
 

Person Skriva in själv i 
ruta 

Lista att välja 
ur 

Markera på den grafiska 
presentationen 

1  1  
2  1  
3  1  
4   1 
5 1   
6 1   
7 1   
8 1   
9   1 
10 1   
11   1 
12  1  
13  1  
14 1   
15 1   
16 1   
17 1   
18 1   
19 1   
20   1 
21  1  
22 1   
23 1  1 
24   1 
25   1 
26    
27   1 
28 1   
29   1 
30   1 
31   1 
32 1   
33   1 
34  1  
35   1 
36  1  
37   1 
38 1   
39 1   
40   1 
41 1   
42   1 
43   1 
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44 1   
45 1   
46  1 1 
47   1 
48   1 
49  1  
50 1   
51 1   
52  1  
Totalt 21 11 20 
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Fråga 8 
 
 Hur vill du att övriga önskemål ska 

anges? 
Person Skriva in själv i 

ruta 
Lista att välja ur 

1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
5  1 
6  1 
7  1 
8  1 
9  1 
10  1 
11  1 
12  1 
13  1 
14  1 
15  1 
16  1 
17  1 
18 1  
19  1 
20  1 
21  1 
22  1 
23  1 
24  1 
25  1 
26   
27  1 
28 1  
29  1 
30  1 
31  1 
32  1 
33  1 
34  1 
35 1  
36  1 
37  1 
38 1  
39  1 
40  1 
41  1 
42  1 
43  1 
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44 1  
45 1  
46  1 
47  1 
48  1 
49  1 
50  1 
51  1 
52  1 
Totalt 6 44 
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Fråga 9a-b 
 
 Synkroniserad 

kalender 
Plats synkronisering 

Person Betyg Betyg 
1 2 2 
2 3 3 
3 5 5 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 4 
7 5 3 
8 2 5 
9 5 4 
10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 4 4 
14 7 6 
15 1 1 
16 5 5 
17 7 7 
18 1 1 
19 7 7 
20 1 1 
21 3 3 
22 2 2 
23 1 1 
24 4 4 
25 4 4 
26 1 1 
27 2 3 
28 1 1 
29 2 3 
30 4 2 
31 2 2 
32 3 3 
33 1 1 
34 1 1 
35 1 1 
36 4 6 
37 5 3 
38 4 4 
39 1 1 
40 1 1 
41 2 2 
42 1 1 
43 6 7 
44 1 1 
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45 7 5 
46 2 4 
47 1 1 
48 1 1 
49 1 1 
50 1 1 
51 1 1 
52 3 4 
Snitt 2,33 2,40 
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Fråga 9c-d 
 
 Rekommendation av andra produkter från 

företaget 
Grafiskpresentation 
av produkten 

Person Betyg Betyg 
1 2 2 
2 3 6 
3 1 5 
4 1 1 
5 3 7 
6 1 7 
7 5 5 
8 5 7 
9 3 5 
10 1 7 
11 5 7 
12 5 6 
13 6 7 
14 6 7 
15 1 5 
16 3 7 
17 4 7 
18 4 4 
19 6 7 
20 2 6 
21 6 6 
22 2 6 
23 3 7 
24 1 6 
25 2 7 
26 1 1 
27 1 6 
28 1 5 
29 1 7 
30 1 6 
31 5 7 
32 1 6 
33 3 7 
34 2 7 
35 5 7 
36 7 7 
37 5 4 
38 4 5 
39 1 5 
40 1 7 
41 2 2 
42 4 7 
43 4 6 
44 1 4 
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45 5 7 
46 4 7 
47 1 4 
48 1 7 
49 4 3 
50 1 1 
51 1 7 
52 5 7 
Snitt 2,65 5,16 
 



Bilaga 4 

125 

Fråga 10 
 
Person Antal sidor ett webbokningssystem max. kan vara 

uppbyggt av 
1 2 
2 5 
3 7 
4 1 
5 5 
6 4 
7 2 
8 7 
9 2 
10 5 
11 5 
12 5 
13 8 
14 4 
15 3 
16 5 
17 5 
18 4 
19 5 
20 5 
21 6 
22 5 
23 4 
24 5 
25 3 
26 1 
27 4 
28 4 
29 5 
30 5 
31 10 
32 4 
33 4 
34 5 
35 5 
36 4 
37 4 
38 4 
39 5 
40 5 
41 4 
42 4 
43 4 
44 5 
45 5 
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46 5 
47 2 
48 3 
49 4 
50 1 
51 2 
52 5 
Snitt 3,88 
 
 
 

 
 
 
 
 


