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Abstract: 

People decide within seconds whether or not they are interested in something. 
It is therefore crucial to deliver a good presentation of a product to provide the 
consumer with a good first impression. The present study investigates the 
issues related to Västerås Flygmuseum´s website, focusing on the first 
impression given by its homepage, and advises for further improvements. The 
following two are the focuses of the research. First, it is examined how the 
amount of information in the homepage is related to the first impression of the 
page itself. The second focus is how to properly convey this information to 
different audiences. The methodology used was a combination of a 
quantitative and a qualitative method. A survey was first launched, followed by 
a usability test on a selected audience. The outcome revealed that visual 
complexity makes the navigation difficult. Users prefer simple and clear 
homepages that will guide them to other, more specific sections of the 
website, in order to acquire all the information needed. Västerås Flygmuseum 
is therefore advised to present only the essential information on the homepage 
and to include links to other subsections of the website. 
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1. Introduktion 

Att göra ett bra första intryck är viktigt oavsett i vilket sammanhang som det 

gäller. Ett bra första intryck kan leda till en anställning vid en intervju, att en 

kund börjar gilla ett företag eller att en besökare stannar kvar på en webbplats. 

När det gäller det sistnämnda är det extra påtagligt hur viktigt detta är. Det tar 

ungefär 50 millisekunder för en person att avgöra om en webbplats är 

tilltalande eller inte (Lindgaard, Fernandes, Dudek och Brown, 2006). Under 

denna korta tidsrymd tar användaren beslutet om webbplatsen är värd att 

undersöka noggrannare, eller om användaren går vidare i sitt surfande. Att göra 

ett bra första intryck är därför viktigt för att fånga användarens intresse (Tuch, 

Presslaber, Stöcklin, Opwis och Bargas-Avila, 2012).   

1.1   Bakgrund 

Internet är under ständig utveckling och det utvecklas konstant nya standarder. 

Forskningen idag är lika djup som den är bred. Ett forskningsområde som 

intresserade författarna av detta arbete var museer och deras utveckling av sina 

webbplatser. Museer är vad författarna anser en viktig institution i samhället 

för bevarandet av historia, och spridningen av information till allmänheten. De 

har också ett högt värde som informationskälla i utbildningssyfte eftersom de 

kan förmedla kunskap via berättande, fysiska objekt, interaktiv design, bilder 

och mycket mer. Forskningen kring museer och webbplatser har pågått sedan 

webben var i ett tidigt stadium. Hertzum (1998) identifierade tidigt behovet av 

att användarcentrerad design borde implementeras på museers webbplatser. 

Detta eftersom att majoriteten av de webbplatser som undersökts vid denna 

tidpunkt inte motsvarade användarnas behov och mål, eller hade ett klart syfte 

med sin webbplats. 

  

Något som kan ses inom forskningen idag är att intresset för användarna och 

deras beteenden på museers webbplatser har ökat markant. Det märks bland 

annat på antalet rapporter som publicerats det senaste årtiondet inom detta 

område (Lopatovska, 2015). Däremot existerar det få riktlinjer och 

rekommendationer för att hjälpa museer att utforma informativa och intressanta 

webbplatser enligt Lopatovska (2015). Författarna till detta arbete ansåg 

således att det vore intressant att undersöka detta område, vilket presenteras 

mer noggrant i kapitel 1.3.  

  

Arbetet har skett i samarbete med Västerås Flygmuseum. Museet har funnits 

sedan 1999, och drivs till stor del av ideella krafter. Museet består delvis av en 

samling på cirka 25 flygplan som bland annat ägs av privatpersoner. Dessa hyr 

in sig i den hangar som även fungerar som museihall. Museet huserar även 

flygplan som staten lånat ut för att ingå i utställningen. Förutom flygplanen 

tillhandahåller även museet fem flygsimulatorer, där privatpersoner får 

möjlighet att prova på att flyga olika flygplan. Museet anordnar även 

utställningar, samt en årlig flyguppvisning, där deras egna samt inhyrda 

flygplan deltar. Museet livnär sig på intäkter från besök, men också 

medlemsavgifter samt eventuella privata donationer. Författarnas intresse av 
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utveckling kring museers webbplatser var den främsta orsaken till att Västerås 

Flygmuseum kontaktades. Författarna tog kontakt med museet och förklarade 

att de skulle göra en kandidatuppsats inom fältet informationsarkitektur, och 

frågade museet om de skulle vara intresserade av ett samarbete, eftersom de 

ansåg att detta skulle gynna båda parter.  

 

1.2   Problembeskrivning 

Museet var intresserade av detta samarbete eftersom de redan tidigare bestämt 

sig för att påbörja ett projekt för att ta fram en ny webbplats. Anledningen till 

att de vill skapa en ny webbplats är att de själva anser att den befintliga blivit 

föråldrad, och de vill att den nya får en modern design. Museets förhoppning 

med den nya webbplatsen är att museet ska locka till sig fler besökare och följa 

med i den utveckling som skett inom webbutveckling de senaste åren. De vill 

att den nya webbplatsen ska vara mer tilltalande för besökare, både ur ett 

visuellt och användarcentrerat perspektiv. I dessa önskemål finns bland annat 

att utforma en startsida som ger ett bra, professionellt första intryck, samt att 

kunna lyfta för användarna relevanta informationselement på startsidan. Men i 

den initiala kontakten med organisationen kom det fram att de saknar 

tillräckligt med kunskaper om hur de ska gå tillväga för att komma fram till 

vad som kan ge ett bra första intryck på deras startsida, samt hur relevant 

information ska lyftas på den. 

 

Det första intrycket är som redan påvisats genom Tuch et al. (2012) viktigt för 

att kunna fånga användarens intresse på en webbplats. Vidare menar Reinecke 

et al. (2013) att det första intrycket influerar användaren så pass att det senare 

påverkar dennes åsikter om en webbplats användbarhet och trovärdighet. Om 

en användares första intryck av en webbplats var negativt kan intrycket bestå, 

även om webbplatsen visar sig senare vara användbar och presenterar sitt 

innehåll på ett bra och logiskt sätt. Lindgaard et al. 2006 menar att användarens 

uppfattning alltså kan skilja sig från den objektiva verkligheten. Ger en 

webbplats ett dåligt första intryck, upplevs den med andra ord varken som 

trovärdig eller användbar, inte bara initialt, utan även i ett senare skede av 

användaren. Således är effekten av det första intrycket så pass stort, att det inte 

går att ignorera och måste tas hänsyn till vid utveckling av en webbplats 

(Lindgaard et al. 2006).   

  

En faktor som är avgörande för det första intrycket är hur användaren uppfattar 

den visuella komplexiteten (Michalidou et al. 2008; Reinecke et al. 2013; Tuch 

et al. 2012). Visuell komplexitet är enligt Xing och Manning (2005) svår att 

definiera innebörden av, men de definierar den själva som hur en användare 

subjektivt upplever en produkts komplexitet. Hur den visuella komplexiteten 

uppfattas är starkt förknippat med hur användaren uppfattar webbplatsens 

estetik, innehåll och användbarhet (Thielsch och Blotenberg, 2014). En 

webbplats som inte är organiserad, stilren och estetisk tilltalande, uppfattas 

som mer visuellt komplex av användaren. För att kunna säkerställa ett bra 

första intryck på en webbplats, måste den som utvecklar webbplatsen kunna 

hålla en balans mellan det estetiska utseendet, användbarheten och den visuella 
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komplexiteten (Michalidou, Harper och Bechhofer, 2008; Thielsch et al., 

2014). 

 

Det som också är avgörande för det första intrycket är enligt Tuch et al. (2012) 

användarens uppfattning av en webbplats prototypikalitet. Begreppet 

prototypikalitet definieras som den mängd ett objekt är representativt i en klass 

av objekt (Leder et al., 2004). Enligt Tuch et al. (2012) representeras 

prototypikaliteten av den mentala bild som användaren bygger upp med hjälp 

av sin erfarenhet. Författarna av detta arbete tolkar prototypikalitet som den av 

användaren förväntad mängd element som ska förekomma på en webbplats. En 

webbplats med låg prototypikalitet ger användaren ett sämre första intryck. Hur 

prototypikaliteten uppfattas är, likt den visuella komplexiteten, relaterad till 

webbplatsens estetisk. Prototypikaliteten är en viktig faktor i hur estetisk 

tilltalande en webbplats uppfattas och måste tas hänsyn till vid utvecklingen av 

en webbplats (Tuch et al. 2012). I första stycket i detta delkapitel beskrevs 

uppdragsgivarens önskemål angående att lyfta upp för användaren relevanta 

element på startsidan. I dagsläget försöker uppdragsgivaren utföra detta men 

det görs inte enligt dem på ett enkelt och smidigt sätt.  

 

Eftersom det i dagsläget finns riktlinjer om vad som anses vara en bra 

användarupplevelse, och nya riktlinjer för hur det bör se ut produceras hela 

tiden, blir användarupplevelse ett levande fält. Vad som ansågs bra för tio år 

sedan kan anses föråldrat idag. Nya krav och förväntningar på de digitala 

plattformar vi använder oss av, och brukar dagligen, uppstår konstant. Något 

som blivit allt viktigare är att implementera en design med användaren i fokus. 

Det har blivit lättare att få feedback på vad som är bra och dåligt, och det är 

vedertaget att en produktdesign inte är värdefull om inte användarna brukar 

den. Vårt samhälle har svårt att följa med i teknikens utveckling (Norman, 

2013, s.282), vilket gör att framtagningen av de gränssnitt vi använder 

fortfarande måste förhålla sig till samhället istället för att bara fortsätta till att 

bli snabbare och större. Norman (2013. s.283) visar på hur omfattande detta är 

genom att lyfta detta i sin egen bok The design of everyday things som ett 

exempel. Boken kom först ut 1988, då under namnet The Psychology of 

Everyday Things, och trots att principerna som beskrivs i boken är desamma, är 

exemplen som listas i originalutgåvan inte längre relevanta.  

 

Om ovanstående stycke sätts i kontext med Västerås Flygmuseums nuvarande 

bristande kunskap i att kunna göra bra ett första intryck med sin startsida, finns 

en risk enligt författarna att Västerås Flygmuseum kommer att utforma en 

startsida som inte är anpassad till de krav som ställs gällande det första 

intrycket och dess påverkande faktorer. Även de designval och element som 

inte uppskattas av användare riskerar att föras över till den nya webbplatsen. 

Det finns således ett behov att ta fram utvecklingsförslag för hur Västerås 

Flygmuseum ska kunna lyckas med att ge ett bra första intryck på startsidan, 

samt hur informationen ska förmedlas på den.   

1.3   Syfte och frågeställningar 

Detta arbete har som syfte att ta fram utvecklingsförslag för hur Västerås 

Flygmuseums nya startsida bör utformas, för att dels kunna ge ett bra första 
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intryck och dels kunna förmedla sin information på ett relevant vis. Förslagen 

kommer dock inte bara vara specifika för Västerås Flygmuseum, utan även till 

andra museum. För att kunna uppnå detta syfte har två frågeställningar 

formulerats. Besvaras dessa frågor kan det således bidra till att inte bara 

Västerås Flygmuseum kan utveckla sin startsida bättre utan det kan även hjälpa 

andra museum att förbättra sitt första intryck, samt hur de förmedlar 

information på sina startsidor. 

 

Frågorna som ska besvaras är: 

 

1. Hur är det första intrycket av museers webbplatser relaterat till 

den mängd information de förmedlar på sin startsida? 
  

2. Hur kan museers webbplatser förmedla relevant information via 

sin startsida för att olika målgrupper ska kunna ta till sig den, men 

fortfarande ge ett bra första intryck? 

1.4   Avgränsningar 

Författarna är medvetna om att användare kan komma in på webbplatser via 

sidor som inte ligger på startsidan, som till exempel landningssidor från 

kampanjer i sociala medier eller sökresultat i en sökmotor som refererar till en 

specifik sida. Men att även utföra en studie kring dessa sidor skulle leda till att 

arbetet blev allt för omfattande anser författarna av detta arbete. Att endast 

fokusera på startsidan gav också författarna en möjlighet att kunna göra ett 

sådant grundligt arbete som möjligt för att säkerställa ett gediget resultat. 

1.5   Disposition  

I Kapitel 2, Tidigare Forskning och Analysverktyg, presenteras först de 

begrepp som är centrala för detta arbete. Senare presenteras den relevanta 

forskning som finns kring det första intrycket på en webbplats. Därefter 

presenteras en kort sammanfattning kring kapitlet tillsammans med de delar 

som kommer att föras vidare till nästa kapitel. 

I Kapitel 3, Forskningsmetoder, presenteras de forskningsmetoder som 

tillämpats under arbetet, tillsammans med respektive metods begränsningar. 

Därefter går författarna igenom de etiska aspekterna som de har tagit hänsyn 

till under arbetets gång.  

  

I Kapitel 4, Analys och Resultat, går författarna kort igenom hur metoderna 

utfördes, analysen som författarna utfört samt vilka resultat som gick att utläsa 

från varje metod.   

  

I Kapitel 5, Diskussion, Slutsats och Utvecklingsförslag, förs en diskussion 

kring vilka slutsatser författarna har dragit utifrån resultaten av arbetet samt om 

de har uppfyllt arbetets syfte samt besvarade de frågeställningar som 

utformades. Därefter presenteras de utvecklingsförslag som utformas utifrån de 

resultat som kom fram i metoderna. Sedan diskuteras det kritiskt kring arbetet 



5 

 

som helhet och vad författarna ansåg de har kunnat göra bättre samt vad de har 

gjort för att kunna stärka reliabiliteten och validiteten. Sist i arbetet ger 

författarna förslag på vad de anser kan vara relevant och intressant att forska 

vidare kring. 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning i ämnen inom ramen för detta arbete. 

Kapitlet är disponerat så att de centrala begrepp som är relevanta för arbetet 

presenteras först, där användarupplevelse är det största begreppet som 

presenteras och är ytterst relevant för detta arbete. Det kommer därför vara 

återkommande i detta arbete. Användarupplevelse följs upp med förklaringar 

till begreppen gränssnittsdesign, navigationsdesign och informationsdesign 

som detta arbete avgränsar sig till. Del två i detta kapitel tar upp relevant 

forskning som gjorts om första intrycket på webbplatser. Sist presenteras en 

kort sammanfattning av forskningen samt vad som tas med till nästa steg i 

arbetet.  

Detta upplägg är utformat att först ge läsaren en förståelse för vilka ramar som 

detta arbete ligger inom, samt hur begreppen relaterar till vårt problemområde.  

 

Primärt har Högskolan i Borås digitala bibliotek använts för att söka efter 

litteratur, men även Stockholms samt Västerås Stadsbibliotek har använts i 

denna process, samt rapporter producerade av Nielsen Norman Group. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begrepp för detta arbete. 

2.1.1 Användarupplevelse 

Begreppet Användarupplevelse är något som hörs ofta i samband med 

webbutveckling.  Användarupplevelse beskrevs som hur en person upplever en 

produkt. Men begreppet är mer komplext och bredare än så. Don Norman, som 

enligt uxdesign (n.d.) ska ha myntat uttrycket, säger att begreppets 

ursprungliga mening var allt som rör en användares upplevelse med en 

produkt. Det behöver inte vara i direkt anslutning med en produkt, utan kan 

även vara när användaren berättar för någon annan om produkten. Han nämner 

också att uttrycket idag är urvattnat och används på fel sätt. 

Användarupplevelse är mer än en enhet. Det är ett system som är allt (Norman, 

2016).   

  

Vad exakt användarupplevelse innefattar verkar också vara en tolkningsfråga. 

En tolkning som ofta förekommer är Garretts “User Experience Design 

Diagram” (2000).  Den innefattar fem olika lager med element, som blir mer 

abstrakta för varje nivå. Elementen är också uppdelat i varje lager beroende om 

elementet är uppgiftsorienterat eller informationsorienterat. Det första och mest 

abstrakta lagret innefattar användarbehov och mål för webbplatsen. Lager 

nummer två innefattar funktionella specifikationer och en kravspecifikation för 
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innehållet. Detta följs av det tredje lagret, som innefattar interaktionsdesign och 

informationsarkitektur. Lager fyra innefattar gränssnittsdesign, 

navigationsdesign och informationsdesign. Slutligen är det lager fem som 

endast innehåller ett element, vilket är visuell design. Garrett fortsätter med att 

förklara vikten av att involvera användarupplevelse vid skapandet av 

webbplatser: 

 
 

 

More and more businesses have now come to recognize that providing 
a quality user experience is an essential, sustainable competitive 
advantage—not just for Web sites, but for all kinds of products 
and services. It is user experience that forms the customer’s impression 
of a company’s offerings; it is user experience that differentiates 
a company from its competitors; and it is user experience that 
determines whether your customer will ever come back. Garrett (2011, s.12) 
  

Cummings (n.d.) har gjort en något förenklad version av Garretts diagram och 

skiftar också perspektiv från utvecklarens till användarens. Han har istället 

delat upp diagrammet i åtta olika nivåer och har även sorterat elementen utefter 

en mottagares medvetandenivå, vilket tolkas som hur pass medvetande 

användare är om det specifika elementets existens. Dessa element är: 

programmering, interaktionsdesign, gränssnittsdesign, informationsdesign, 

rörelse, ljud, grafisk design och det skrivna språket.  

2.1.2 Gränssnittsdesign/Interaktionsdesign 

Enligt Garrett (2011, s.114) handlar gränssnittsdesign om att hitta de 

gränssnittselement som användaren behöver för att slutföra sin uppgift. Sedan 

ska dessa element placeras på ett sådant sätt som gör det möjligt att för 

användaren att enkelt hitta och förstå elementet. Cooper, Reimann, Cronin och 

Noessel (2014) menar dock att begreppet är bredare än så. De definierar 

begreppet som utförandet av design av interaktiva system, produkter och 

tjänster. Gränssnittsdesign fokuserar på det mänskliga beteendet. Cooper (201 

Enligt Blanco, Sarasa & Saclemente (2010) kan en väldesignad 

gränssnittsdesign förbättra användarens acceptans av en produkt eller ett 

system. Garrett (2011, s.114) anser att en gränssnittsdesign är lyckad när 

användaren snabbt hittar det som är viktigast.  Mer utvecklat är de element som 

är enklast att få tillgång till, och placerade med hänsyn till sannolikheten att 

användaren utför vissa handlingar. Det som är mindre viktigt ska hittas senare 

av användaren eller ska inte finnas med alls i utformningen. En av de största 

utmaningarna för utvecklaren menar Garrett (2011, s.114) är att kunna 

identifiera vilka element som användaren inte behöver interagera med och som 

borde få lägre prioritet i designen eller tas bort helt. En annan utmaning som 

Johnson (2014) anser finnas är att kunna följa de guider och riktlinjer som 

finns inom gränssnittsdesign. De måste följas med stor eftertanke, av personer 

som är väl införstådda när en specifik riktlinje ska följas eller inte. 

2.1.3 Informationsdesign 

Eftersom vi bombarderas med information har gränsen för vad som anses vara 

informationsdesign blivit mera diffus enligt Coates och Ellison (2014, s.10). 
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Garrett (2011, s.124) menar dock att informationsdesign handlar om att 

presentera information för användare på ett sådant enkelt och förståeligt sätt 

som möjligt, detta går även Coates och Ellison (2014, s.21) in på då de hävdar 

att datans komplexitet måste tas till hänsyn när den ska presenteras för en 

användare, då svårigheter att förstå vad som förmedlas annars kan uppstå. Det 

handlar också om att sortera och gruppera delar av information på ett 

semantiskt korrekt vis. Garrett (2011, s.124) fortsätter med att säga att denna 

sortering givetvis ska reflektera användarnas tankegång. Informationsdesign är 

starkt kopplad till Gränssnittsdesign fortsätter Garrett (2011, s.126). Detta för 

att en gränssnittsdesign inte bara måste kunna samla in information från 

användaren, utan även kommunicera informationen till den, till exempel med 

fel- eller instruktionsmeddelanden.  

2.1.4 Navigationsdesign   

Att vara vilse på en webbplats kan vara både förvirrande och frustrerande för 

en användare (Rosenfeld, Morville och Arango, 2015, s.175). Det är därför 

viktigt för en webbplats att kommunicera till användaren var den är, och hur 

den tar sig vidare (Garrett, 2011, s.118). För att kunna kommunicera detta 

behövs en väl utvecklad navigationsdesign. Enkelt förklarat handlar 

navigationsdesign om att tillhandahålla en väg för användaren att ta sig vidare 

på webbplatsen (Ding och Lin, 2010, s.47). Navigationsdesignen ska hjälpa 

användaren med att kunna besvara frågorna vart den är, vad den kan göra här 

och hur den tar sig vidare.  Rosenfeld et al. (2015, s.176) definierar 

navigationsdesign som att tillhandahålla fönster och dörrar för 

användaren.  Enligt Garrett (2011, s.118) gäller det för utvecklaren att kunna 

uppnå tre mål samtidigt med navigationsdesignen. Först måste utvecklaren 

tillhandahålla medlen för användaren att ta sig till en annan del av webbplatsen 

på ett sådant sätt som speglar användarbeteendet. Utvecklaren måste sedan 

förmedla meningen med länkarna och se till att de hör ihop på ett relevant sätt. 

Detta för att användaren ska kunna förstå vilka val den har. Det tredje målet är 

att länkarna måste kommunicera relationen mellan innehållet i 

navigationsdesignen och den sida som användaren för tillfället befinner sig på. 

Om webbdesignen lyckas uppnå de tre målen och kommunicera detta kommer 

användaren få hjälp att uppnå syftet med navigationen. 

  

Enligt Garrett (2011, s.120–123) existerar det fem olika navigationstyper på en 

webbplats. Dessa är global navigation, lokal navigation, kompletterande 

navigation, kontextuell navigation och bekvämlighetsnavigation. Det fyra 

första kan styrkas av Rosenfeld et al. (2015, s.177) och Ding och Lin (2010, 

s.48), vilket kan tyda på att bekvämlighetsnavigationen kan vara ett begrepp 

myntat av Garrett själv. Kort förklarat menar Garrett (2011, s.123) att en sådan 

typ av navigation oftast inte används av användaren men är ändå 

implementerad för användarens bekvämlighet. Eftersom att detta begrepp inte 

förekommer vidare i övrig litteratur kommer det inte att diskuteras vidare i 

detta avsnitt. 

  

Global navigation ger tillgång till hela webbplatsen, oavsett var användaren 

befinner sig på webbplatsen (Ding och Lin, 2010, s.48; Garrett 2011, s.120; 

Rosenfeld et al. 2015, s.183). Garrett (2011, s.120) poängterar däremot att även 
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om ordet global används, betyder det inte alltid att denna typ av navigation 

existerar på hela webbplatsen. Rosenfeld et al. (2015, s.183) menar dock att ett 

globalt navigationssystem är tänkt att existera på varje sida på webbplatsen. 

Den globala navigationen har en därför en stor påverkan på användbarheten på 

en webbplats och måste gå igenom en hård, iterativ användarcentrerad 

utveckling för att bli lyckad. 

  

Den lokala navigationen ger enligt Garrett (2011, s.121) tillgång till de så 

kallade föräldrarna, barnen och syskonen till den specifika sidan användaren är 

inne på. Rosenfeld et al. (2015, s.186) definierar begreppet lite enklare. De 

menar att den lokala navigationen möjliggör för användaren att utforska det 

närliggande området kring sidan den är inne på. Detta stöds av Ding och Lin 

(2010, s.49). Detta är enligt Rosenfeld et al. (2015, s.186) ett område som 

många organisationer fortfarande har problem med, eftersom navigationen 

brukar designas olika beroende på avdelning, vilket kan ge ett spretigt och 

förvirrat intryck. Om utformningen av navigationen däremot är gjord helt med 

användaren i fokus, kommer troligtvis denna typ av navigation användas oftare 

än den globala navigationen Rosenfeld et al. (2015, s.186). 

  

Kompletterande navigation ger enligt Garrett (2011, s.121) tillgång till 

relaterade sidor som inte är direkt länkade i den globala navigationen. Den ger 

användaren möjlighet att utforska webbplatsen med ett skiftat fokus, utan att 

behöva börja om från startsidan. Rosenfeld et at. (2015, s.190) beskriver denna 

typ av navigation som en extern navigation utanför den övriga navigationens 

hierarki på webbplatsen. Den innefattar sitemaps, guider och indexsidor. Ding 

och Lin (2010, s.50) menar dock att dessa tre typer kompletterande navigation 

var vanligare på tidiga webbplatser. Navigationen ger användaren ett 

komplement till den övriga navigationen för att kunna hitta det den söker efter. 

Rosenfeld et al. (2015, s.190) hävdar också att kompletterande navigation är 

kritisk i ett större informationssystem, men är något som utvecklare brukar 

strunta i. 

  

Kontextuell navigation är enligt Garrett (2011, s.122) den navigation som kan 

tillämpas direkt i en text, som till exempel en hyperlänk, om användaren 

bestämmer sig för att ta reda på mer om det som länkas till. En sådan typ av 

navigation behövs enligt Rosenfeld et al. (2015, s.188) där inte relationerna 

mellan länkarna kan tillämpas i antingen den globala eller den lokala 

navigationen. Garrett påpekar att ju bättre en utvecklare förstår sin användare, 

desto bättre kan dessa länkar tillämpas. Rosenfeld et al. (2015, s.188) anger två 

exempel som kan förtydliga Garretts påstående. I det första exemplet så kan 

online-butiker referera till ”see also”-länkar med relaterade produkter eller 

tjänster eller på en sida som tillhandahåller kunskap, där sådana länkar kan 

peka mot relaterade artiklar eller ämnen. Rosenfeld et al. (2015, s.188) menar 

också att sådana länkar kan leda till associativ kunskap, vilket innebär i kontext 

med de två ovan nämnda exempel att en användare kan lära sig om en produkt 

den aldrig hört talas om, eller att de lär sig om ett nytt ämne. Även Ding och 

Lin (2010, s.49) delar denna åsikt. Används kontextuell navigation på rätt sätt, 

så ökar den flexibiliteten på en sida. Missbrukas den kan den dock leda till att 

sidan upplevs som förvirrande och plottrig. 
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2.2 Första intrycket på en webbplats 
I introduktionen av detta arbete presenterades slutsatsen som Lindgaard et al. 

(2006) dragit om att det tar ungefär 50 millisekunder för en användare att få ett 

första intryck om en webbplats. I denna del kommer det att diskuteras mer om 

hur deras studie genomfördes, samt om de kunde dra några slutsatser gällande 

vad användare får ett bra första intryck av. Efter detta kommer det att 

diskuteras hur forskningen sett ut på området efter studien Lindgaard et al. 

(2006) utfört samt vilken forskning som kan relateras till detta arbete.  

  

Lindgaard et al. (2006) delade upp sin studie i tre mindre studier. I den första 

studien deltog 22 stycken studenter. Studenterna fick titta på skärmdumpar från 

100 stycken webbplatser i 500 millisekunder. De fick sedan på en omarkerad 

linje sätta betyg på varje webbplats. Detta utfördes i två faser, och ordningen 

på webbplatserna var inte samma i de olika faserna. Syftet här var för att 

säkerställa reliabiliteten i studien samt för att få ett urval av webbplatser till 

nästa studie. I det andra steget i studien fick en grupp på 31 stycken studenter 

titta på de 25 högst rankade och de 25 lägst rankade webbplatserna under 

antingen 50 millisekunder eller i 500 millisekunder. De fick sedan betygsätta 

varje webbplats utefter sju stycken förbestämda designattribut. Även denna 

studie utfördes i två faser. Syftet med denna studie var att säkerställa 

reliabiliteten på de 50 webbplatser som valts ut samt att börja utforska vilka 

visuella attribut som kan vara visuellt tilltalande. I den tredje studien fick ett 

slumpmässigt urval på 40 personer som inte deltagit i de tidigare studierna titta 

på samma webbplatser som i studie ett under samma tidsperiod som i studie 

två. Eftersom fem av de sju attributen som testats i studie två visade sig ha en 

relation till vad som anses visuellt tilltalande, testades de sista två attributen 

som inte hade någon relation till det var tilltalande visuellt i denna studie. De 

fick sedan betygsätta varje webbplats på en skala från ett till nio.  

  

I sina resultat kunde Lindgaard et al. (2006) visa att det tar ungefär 50 

millisekunder för en användare att skapa sig en uppfattning om en webbplats. 

Lindgaard et al. (2006) fann även att positiva omdömen om webbplatserna 

korrelerade med de designattribut de kallar intressant, bra design, bra färg, bra 

layout och fantasifullhet. Det fanns däremot inget samband mellan positiva 

omdömen och hur pass enkel eller komplex en webbplats tycktes vara eller hur 

attraktiv och tydlig den var. I sin slutsats framhäver de dock att trots resultaten 

kring positiva omdömen och designattribut så kan de inte säga vilka 

designattribut som bidrar till ett positivt omdöme. De drar här slutsatsen att det 

behöver göras mer forskning på denna relation.  

  

Sedan Lindgaard et al. (2006) utförde sin studie har ytterligare forskning 

tillkommit på området. Tuch et al. (2012) presenterar en lista på 17 artiklar 

som tillkommit mellan åren 2006–2012. Där presenteras vidare studier som 

Lindgaard et al. utfört och där de senast 2011 bekräftade att 50 millisekunder 

fortfarande gäller som den tid det tar för användaren att få ett första intryck. 

Den övriga forskningen som nämns i listan som bedömts vara relevant för detta 

arbete har utforskats djupare och presenteras kortfattat i kommande stycken. 
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Michalidou, Harper och Bechhofer (2008) undersökte huruvida användare 

uppfattar visuell komplexitet på en webbplats i relation med dess estetiska 

utseende. Studien visade att det fanns en stark relation mellan visuell 

komplexitet, estetik och layout på en webbplats. Det fanns också en stark 

relation mellan den visuella komplexiteten och mängden länkar, bilder och 

text. Studien visade också att webbplatser som Michalidou et al. (2008) kallade 

mer organiserade, stilrena, klara och vackra ansågs som visuellt enkla av 

användarna. Slutsatsen de drar är att visuell komplexitet har en negativ relation 

med användarens uppfattning om hur organiserad, stilren, klar och vacker en 

webbplats är. Författarna av detta arbete tolkar denna slutsats som att 

användare föredrar webbplatser som har strukturerats på ett sätt som 

användaren uppfattar som enkelt. Rekommendationerna Michalidou et al. 

(2008) har är att utvecklare måste kunna hålla en balans mellan det estetiska 

utseendet och den visuella komplexiteten på en webbplats. När balansen är 

uppnådd kan webbplatsen fortfarande vara estetiskt tilltalande, samtidigt som 

den inte överöser användaren med information. 

  

Forskningen som Tuch et al. (2012) själva har utfört relaterar till föregående 

studie som Michalidou et al. (2008) har utfört. Även Tuch et al. undersökte den 

visuella komplexiteten på en webbplats. De använde forskningen som 

Lindgaard et al. (2006) genomfört som utgångspunkt genom att använda 

samma tidsrum på 50 till 500 millisekunder som mätinstrument. Tuch et al. 

undersökte också hur prototypikalitet relaterar till det första intrycket.  

  

Resultaten som Tuch et al. (2012) kom fram till genom denna undersökning 

var att webbplatser med hög visuell komplexitet fick fler negativa omdömen, 

än de webbplatserna med medel eller låg visuell komplexitet. Samtidigt visade 

de att en webbplats med hög prototypikalitet fick positiva omdömen. 

Slutsatserna de drog av detta var att utvecklare måste ta hänsyn till visuell 

komplexitet när de utvecklar en webbplats. Utvecklare måste också se till att de 

webbplatser de designar innefattar de prototypiska designelement som 

användaren förväntar sig. Att utforma en design som går emot användarens 

förväntningar av webbplatsen kan leda till ett försämrat första intryck. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nedan sammanfattas kort de delar som författarna av detta arbete anser vara av 

vikt av tidigare nämnd forskning, samt vad som tas vidare i nästa steg i detta 

arbete. 

  

Både Michalidou et al. (2008) och Tuch et al. (2012) kunde påvisa att en 

webbplats visuella komplexitet stod i direkt relation med att användaren fick 

ett negativt första intryck. I detta arbete borde författarna således kunna se att 

användare kommer att ge sämre omdömen till de webbplatser som är mer 

komplexa än de webbplatser som är mindre komplexa, förutsatt att forskningen 

från Michalidou et al. (2008) och Tuch et al. (2012) även stämmer in på 

museers webbplatser.  

  

Den metod Lindgaard et al. (2006) använde för att utföra sina studier fann 

författarna till detta arbete väldigt intressant, och den metoden bestämdes för 
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att implementeras i detta arbete, dock i en något omarbetad form. Till exempel 

användes inte en tidsbegränsning i de forskningsmetoder som fanns med i 

arbetet.  Detta eftersom att författarna av detta arbete ansåg, med forskningen 

Lindgaard et al. (2006) utfört som underlag, att det inte går att fastställa 

detaljer kring gränssnittsdesign, informationsdesign eller navigation under 

tidsrummet på 50 till 500 millisekunder. Istället skulle användarna få ranka 

webbplatserna utan tidsrymd och senare motivera sina val med fritextsvar.  
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3. Forskningsmetoder 

När forskningsmetoderna för ett arbete ska väljas ut och struktureras måste de 

väljas utefter vad som tros ge det bästa svaren till arbetets syfte och 

frågeställningar, inom den tidsram som arbetet har (Patel och Davidson, 2010, 

s.67).  För detta arbete valdes både en kvalitativ och en kvantitativ metod ut. 

Att använda en blandning av dessa metoder är enligt Baxter, Courage och 

Caine (2015) av den anledningen att en kombination krävs för att kunna 

besvara frågeställningarna noggrant.  Dagens forskning brukar oftast ligga 

mellan dessa två metoder, vilket innebär att en kvantitativ metod kan innehålla 

vissa kvalitativa egenskaper och vice versa (Bjereld, Demker och Hinnfors, 

2009, s.118; Patel et al., 2010, s.14)   Definitionerna av vad en kvantitativ och 

en kvalitativ metod förklaras i sin korthet i de kommande två styckena 

tillsammans med de metoder som ska användas i arbetet. Dessa metoder 

förklaras sedan mer detaljerat i relation till de frågeställningar detta arbete har i 

följande delkapitel. Slutligen diskuteras varje metods begränsningar.  

  

Bjereld et al. (2009, s.118) menar att en kvantitativ metod innebär data samlas 

in i kvantitet, vilket i sin tur kan användas för att hitta mönster och samband. 

All data bearbetas med statistiska bearbetningsmetoder. Även Patel et al. 

(2010, s.13) menar att kvantitativa metoder bearbetas med hjälp av statistisk 

bearbetning. Patel et al. (2010, s.112) menar att resultaten ska kunna 

möjliggöra en generalisering, där ett litet stickprov får representera hela 

populationen.  Den kvantitativa metoden som användes var en enkät som hade 

som syfte att ta reda på vilka av ett urval på tio webbplatser för museum som 

var mest uppskattade av de som svarade på enkäten. De som besvarade enkäten 

fick även svara på varför de uppskattade en webbplats mer än en annan.  

  

Definitionen av en kvalitativ metod är enligt Bjereld et al. (2009, s.119) ett 

samlingsbegrepp för de metoder som inte är kvantitativa. En förståelse för 

egenskaperna i ett specifikt område är av intresse. Kunskaper om egenskaperna 

leder till en förståelse om området.  Definitionen Saldaña (2011, s.4) ger av en 

kvalitativ metod skiljer sig inte mycket från definitionen Bjereld et al. ger. Han 

benämner det dock som kvalitativ undersökning, och menar att det är ett 

paraplybegrepp för att studera det naturliga sociala livet på flera sätt med hjälp 

av olika ansatser och metoder.  Den kvalitativa metod som valdes ut var ett 

användartest. Denna metods syfte var att säkerställa de teorier som uppstått 

efter den tidigare metoden, samt att kunna få mera utförliga svar som inte 

kunnat utvinnas ur enkäten. 

3.1 Arbetets förhållning till forskningsetiska 
krav 

När undersökningar ska utföras i samband med människor framhäver Saldaña 

(2011, s.24), vad han anser, den klassiska principen “But first, do no harm”. 

Detta innebär att undersökningen som utförs inte får leda till att en människa 

som deltar i den utsätts för psykisk eller fysisk skada (Patel och Davidson, 
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2011, s.62). För att säkerställa att detta inte sker, har Vetenskapsrådet (u.å) 

tagit fram en lista med fyra huvudkrav som bör följas. 

  

Informationskravet är det första kravet, där deltagaren ska informeras om syftet 

med undersökningen, vilken roll i denna undersökning de kommer att ha, vilka 

villkor de har samt att de har rätt att när som helst kan dra sig ur från 

undersökningen. Detta kommer att säkerställas i båda metoderna, där en 

informationstext som beskriver arbetet och dess syfte kommer att finnas med i 

beskrivningen av enkäterna samt i användartesterna. Samtyckeskravet är det 

andra kravet, där deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i 

undersökningen. Det innebär att de som utför undersökningen måste ha 

samtycke av deltagaren. Undantaget från detta samtyckeskrav är enkäter, 

eftersom att deltagaren själv samtyckt med deltagandet i samma stund som 

enkäten är ifylld. Detta innebar att inget samtycke behövdes inhämtas i den 

första forskningsmetoden. Vid användartesterna lästes bakgrundsinformationen 

till undersökningen upp för deltagarna innan de gav sitt samtycke. När de fått 

höra om bakgrund, syfte och deras tänkta roll i undersökningen, kunde de då ta 

ställning till om de ville deltaga eller inte. Det tredje kravet är 

Konfidentialitetskravet, där alla eventuella personuppgifter som samlas in ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem på något vis. 

Efter en kort diskussion kring detta krav kom författarna av detta arbete 

överens om att inga känsliga personuppgifter skulle samlas in överhuvudtaget. 

Detta för att personuppgifter inte ansågs ha någon relevans med den 

undersökningen som skulle utföras. Eftersom att enkäterna skulle fyllas i 

online via SurveyMonkey där endast författarna hade tillgång till resultaten, 

samt att ingen av deltagarna i användartesten skulle interagera med varandra 

ansågs även alla insamlade uppgifter så pass skyddade att inga obehöriga 

skulle ha möjlighet att ta del av dem. Det sista kravet Vetenskapsrådet tar upp 

är Nyttjandekravet, där alla uppgifter om enskilda deltagare endast får 

användas till forskning och inte till andra syften. Det innebär att uppgifterna till 

exempel inte får användas i kommersiellt bruk. Eftersom att författarna av detta 

arbete kommit överens om att inte samla in känsliga personuppgifter, kommer 

det inte finnas några uppgifter som skulle kunna utnyttjas i andra syften, 

därmed ansågs också detta krav vara uppfyllt. 

3.2   Enkäter 

För att kunna besvara den första frågeställningen ”Hur är det första intrycket 

av museers webbplatser relaterat till den mängd information de förmedlar på 

sin startsida?” behövdes en datainsamlingsmetod användas, varvid enkäter 

ansågs bäst lämpad, baserat på nedan presenterade egenskaper. 

  

Enkäter är en bra metod för att samla in data som speglar användares åsikter 

(Preece et al., 2015, 7.4.5) och deras tes styrks av Boynton och Greenhalgh 

(2004) som hävdar att enkäter erbjuder en möjlighet att få in information 

gällande människors kunskap, tro, attityd samt beteende. Då målet med denna 

metod är att få användarna att lämna sitt omdöme gällande museernas sidor 

passade denna metod in då den kan ge indikationer på vilka webbplatser 

användarna skulle uppskatta och vilka de skulle motsätta sig till. 
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En till anledning för att enkäten användes som metod i detta arbete är för att 

det möjliggjorde en insamling från flera deltagare. Preece et al. hävdar att 

enkäter är en väletablerad metod för att samla in data från en större 

deltagardemografi (Preece et al., 2015, 7.4.5), Även Rosenfeld, Morville och 

Arango (2015, s.339) anser att enkäter är ett bra tillvägagångssätt för att få 

information från ett stort antal deltagare.  Genom att få en tillräckligt stor 

svarsfrekvens kan tendenser om vilka webbplatser som är mer uppskattade än 

andra ses, och sedan kan dessa webbplatser analyseras mera på djupet genom 

ett användartest. 

  

Enkäter som metoder ansågs även bra, då genom dem kunde Rosenfeld et al. 

(2015, s.339) visa på att just detta är en bra metod generellt sett för att samla in 

faktorer som ansågs av vikt, som den nuvarande nivån av tillfredsställelse, vad 

som användaren ser av mest värde och vad som användaren ser som mest 

frustrerande. Nielsen (2004) hävdar att enkäter kan även hållas korta vilket 

ökar chanserna för att man ska få mer svarsrespons från testdeltagarna, vilket 

styrks av Rosenfeld et al. (2015, s.339). Genom ovan rekommendationer kunde 

således slutsatsen dras om att enkäter gav ett bredare svarsinstrument och hög 

slutföringsprocent. Detta samtidigt som det lämpat sig att samla in åsikter från 

en bredare grupp.  

3.2.1 Förberedande arbete och förhållningssätt 

Enkäten utformades för att användaren direkt skulle kunna se vad som 

förväntas av denne. Ett inledande textelement som förklarar vad som förväntas 

av användaren, varför de ombetts att svara på den, samt om hur den data som 

samlas in skulle komma att hanteras ur etisk synpunkt, i enlighet med de etiska 

forskningsaspekterna som presenterats tidigare. Textelementet innehöll även 

länkar till fem museers webbplatser som användaren ombads granska. Dessa 

fem webbplatser ingick sedan i den första så kallade frågan där användaren 

uppmanas att rangordna webbplatserna baserat på det omdöme de fått när de 

granskade sidorna. I likhet med studien Lindgaard et al. (2006) utförde, följdes 

rankingen sedan upp av två följdfrågor. I frågorna ombads användaren förklara 

varför rankingen gjorts som den gjorts på den högst respektive lägst rankade 

webbplatsen. Sedan tackades användaren för sitt deltagande och användaren 

var färdig. 

  

En av anledningarna till att enkäten innehöll så pass få frågor var för att 

försöka säkerställa att deltagarna skulle slutföra enkäten, där fullständiga och 

utförliga svar kunde ges. Således anpassades enkäten efter de riktlinjer som 

Nielsen (2004) samt Rosenfeld et al. (2015, s.339) ger, när de hävdar att ett 

fåtal frågor ökar chanserna till att få en bättre svarsfrekvens. Då enkäterna som 

använts är så pass lika har författarna valt att nedan bara benämna dem som en 

enkät och metod i den följande löpande texten. Nedan följer först hur 

tillvägagångssättet utformats och sedan följer en mer detaljerad förklaring 

varför enkäten utformades som den/de gjordes. 

  

Fyra nästan identiska enkäter togs fram för att samla in data, som låg som 

underlag för nästa steg (se 3.3 Användartester). Att dela upp antalet 

webbplatser som ingick i varje enkät användes bland annat av Tuch et al. 
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(2012) när undersökningar om visuell komplexitet på företagswebbplatser 

utfördes, för att minska antalet webbplatser deltagarna var tvungna att bilda sig 

en uppfattning om. De webbplatser som ingick i forskningsmetoden är tio 

stycken museiwebbplatser. Anledningen till att just dessa tio museum valts ut 

är att ingen av webbplatserna har samma format på sina webbplatser, och större 

skillnader i dess utformning leder till att användaren måste navigera sig runt på 

olika sätt. Vissa likheter finns bland alla museers webbplatser men de är så 

pass små att användarupplevelsen får anses vara så pass annorlunda att 

användarna måste agera annorlunda på webbplatsen. För att påvisa detta 

blandas de olika museerna under enkätfrågorna. Detta innebar att varje enkät 

innehöll fem museer, där varje museum ingick i två av de fyra enkäterna (detta 

är illustrerat i tabell 3.1). 

 

 

 

 Webbplats Webbplats Webbplats Webbplats Webbplats 

Enkät  

Alfa 

Historiska.se Dansmuseet.se 

 

Medeltidsmuseet.stockholm.se Flygvapenmuseum.se Flygmuseum.com 

Enkät  

Beta 

Armemuseum.se Hallwylskamuseet.se Soderhamnflygmuseum.se F11museum.se Aeroseum.se 

Enkät 

Charlie 

Historiska.se Dansmuseet.se Medeltidsmuseet.stockholm.se Soderhamnflygmuseum.se Aeroseum.se 

Enkät 

Delta 

Armemuseum.se F11museum.se Hallwylskamuseet.se Flygvapenmuseum.se Flygmuseum.com 

Tabell 3.1. Tabellen visar vilka webbplatser som blev undersökta i respektive 

enkät. 

 

I varje enskild enkät fick även deltagarna med egna ord motivera sitt val av den 

webbplats de gav högst betyg samt den webbplatsen de gav lägst betyg. 

Således ingick vissa kvalitativa inslag i denna kvantitativa metod. Detta 

utfördes för att få direkta synpunkter, samt som en fingervisning om personliga 

skäl låg till grund för den ranking som gjordes. De webbplatser som ingick i 

studien var: 

 Historiska.se 

 Dansmuseet.se 

 Medeltidsmuseet.stockholm.se 

 Flygvapenmuseum.se 

 Flygmuseum.com 

 Armemuseum.se 

 Hallwylskamuseet.se/sv 

 Soderhamnflygmuseum.se 

 F11museum.se 
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 Aeroseum.se 

3.2.2 Metodens begränsningar  

I den pilotstudie som föregick denna studie påvisas att den data som samlats in 

via enkäter kan vara svår att tyda. Det kan ge oklara resultat och är inte 

lämpligt för att uppskatta användarupplevelsen, då det bara var en webbplats 

som undersökts i denna. En nyare granskning av betygssystem för olika mobila 

appar där användaren ombetts sätta ett betyg från ett till fem, visar även att det 

finns tydliga tendenser att betygen som lämnas inte återspeglar skalan ett till 

fem på ett korrekt sätt (Geoffrey, 2017). Ett exempel som lyfts i studien är att 

San Fransiscos marinmuseum hade fått ett snittbetyg på 4,5, men i samma 

applikation som betyget var satt i var den trots det inte med på listan för de 150 

bästa attraktionerna och sevärdheterna i staden. Därför användes endast de 

lärdomar om frågeutformning för de svarsalternativ där deltagaren fick fylla i 

med fritext i studien. Istället läts deltagarna i denna studie jämföra flera 

webbplatser och rangordna dem efter hur pass uppskattad de var enligt 

deltagaren. På så sätt var användaren tvungen att ta en konkret ställning, och 

möjligheten att ge alla webbplatser ett högt betyg togs bort. 

 

Enkäter som metod har många nackdelar knutna till sig, som att det inte går att 

säkerställa att intervjudeltagaren svarar på det som syftas med frågan, då 

missförstånd kan uppstå. På grund av detta, kan vissa data behöva rensas ut 

enligt Preece et al. (2015, 8.2.1). Denna studie är framtagen med detta i åtanke, 

samt för att säkerställa att de webbplatser som får högt betyg i en enkät inte 

endast får det på grund av att de andra webbplatserna är sämre. Genom att bara 

ha med tre frågor i varje enkät var förhoppningen att genom att fokusera på att 

formulera frågorna bättre skulle relevant data kunna utvinnas lättare.  

 

En annan begränsning studien har haft är att data som samlats in får ses som 

bekvämlighetsdata (mer om detta under 5.4 Kritiska reflektioner), då studiens 

förutsättningar förhindrat vidare och mer neutrala insamlingsmetoder. Att 

lyckas rekrytera personer som inte kunde kopplas samman till författarna 

ansågs orealistiskt, och istället lades fokus på att utforma enkäten så att inte 

relationerna med de som utförde studien skulle ha en påverkan. Syftet var alltså 

att minimera färgning av fakta. Då alla deltagare också får anses ha någon form 

av anknytning till författarna fanns farhågan att deltagarna skulle väga in denna 

relation i svaren de ger. Författarna har således valt att inte nämna namnet på 

den organisation som ska utveckla en ny webbplats i enkäten, då farhågan 

fanns att deltagarna skulle lägga mer tid på just den webbplatsen. 

3.3   Användartester 
För att den andra frågeställningen “Hur kan museers webbplatser förmedla 

relevant information via sin startsida för att olika målgrupper ska kunna ta till 

sig den, men fortfarande ge ett bra första intryck?” skulle kunna besvaras 

krävdes det en annan metod som tillät användarna att vara mera utförliga i sina 

svar. Detta då bland annat Nielsen (2004) hävdar att enkäter som blir 

långdragna ofta avbryts, och att de små skillnaderna som finns inte visar sig 

såvida man inte observerar dem. Detta styrks av Rubin och Chisnell (2011, 
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s.18) som menar att endast fråga människor om vad de gör eller har gjort 

kommer aldrig att kunna ersätta de observationer som utförs i användartester. 

De anger inte specifikt orsaken varför, men Preece et al. (2015, 7.6.1) förklarar 

att människor generellt sett har svårt för att beskriva och förklara vad de gör 

eller gjort. Detta innebär är att det är osannolikt att kunna få en helhetsbild över 

ett område genom intervjuer eller enkäter. 

  

Enligt Rosenfeld et al. (2015, s.348) är ett användartest en metod där en 

användare ombeds att leta efter information eller utföra uppgifter på den 

produkt som undersöks. Rosenfeld et al. (2015, s.348) anser att det går att lära 

sig väldigt mycket av att just bara observera och lyssna på en användare. 

Eftersom att enkäter resulterar i bred men väldigt ytliga data (Rosenfeld et al., 

2015, s.339) behövdes det alltså ytterligare en metod för att samla in djupare 

data för att kunna få en bättre förståelse kring ämnet. Alltså måste det 

undersökas vilka specifika element som användarna ansåg vara viktiga att de 

skulle synas vid en första anblick på startsidan för att skapa ett intresse. 

Användartester kan enligt Rubin och Chisnell (2011, s.25) leda till 

rekommendationer som i sin tur skapar en bättre produkt. Förvisso gäller detta 

den produkten som testas men författarna av detta arbete anser att om testen 

fokuserar på innehåll på startsidorna samt hur de förmedlas bör detta kunna 

leda till att kunna besvara den andra frågeställningen. 

  

Eftersom att två webbplatser skulle undersökas ansåg författarna att mäta tiden 

det tar att slutföra en uppgift skulle både vara intressant och relevant för 

arbetet, då detta även kunde hjälpa till att se om informationen som efterfrågats 

var lämpligt placerad. Detta då tidsaspekten både kunde påvisa om alla 

användare hade svårigheter att hitta viss information, eller om någon viss 

målgrupp hade svårigheter att lokalisera information kontra en annan 

målgrupp. Det mest intressanta med att mäta tiden var att kunna se skillnader 

på hur lång tid det tog att lösa samma uppgift på de olika webbplatserna. Att 

använda tid som mätinstrument vid användartester är något som Rosenfeld et al 

(2015, s.348) dessutom rekommenderar.  

3.3.1 Förberedande arbete och förhållningssätt 

Initialt diskuterades hur många deltagare som skulle behövas till testen. 

Nielsen (2000; 2012) anser att oavsett vad som ska testas är fem testdeltagare 

det antal som nästan alltid ger det bästa förhållandet mellan fördelar och 

kostnad för testet. Vidare anser han att ju fler deltagare som läggs till i testen, 

desto mindre går det att lära sig, då beteenden upprepar sig. Det kan således 

uppstå en kunskapsmättnad tolkar författarna det som. Men något som måste 

nämnas är att Nielsen (2000) också hävdar att det ändå kan komma fram nya 

saker om det används fler deltagare, även om sakerna är betydligt färre i 

proportion med användarna. Därför togs beslutet att använda åtminstone sex 

deltagare för testet. Resonemanget var här att om de eventuella misstagen i det 

första testet var stora, att den data som samlats in inte gick att använda, kunde 

den insamlade datan från det första testet med lätthet förkastas och testet 

struktureras om, baserat på de lärdomar som dragits.  

 

Rosenfeld et al. (2015, s.348) rekommenderar att bjuda in deltagare från en 
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bred deltagardemografi. De anser att för att kunna visa på olika beteenden på 

en webbplats bör deltagare som besökt samt inte besökt den bjudas in. Farrell 

(2017) rekommenderar också att bjuda in minst en person som inte har samma 

modersmål som språket på webbplatsen som undersöks. Då det inte fanns 

någon möjlighet att veta om de personer som bjudits in till testet besökt 

Historiska/Armémuseets webbplatser eller inte, lades fokus på att istället bjuda 

in personer med olika förutsättningar, där ålder var en av faktorerna.  

  

När det fastslagits hur många deltagare och vilka typer av deltagare som skulle 

rekryteras till testet påbörjades struktureringen av metoden. För att kunna ta 

reda på hur informationen förmedlas på startsidan utformades en serie 

uppgifter i form av frågor. Uppgifterna gick ut på att hitta ett specifikt element 

som deltagarna både kunde hitta på startsidan samt via navigeringsmenyn. 

Därefter skulle en följdfråga ställas om svårighetsgraden att utföra uppgiften. 

Budiu och Nielsen (2011) använde följdfrågan om svårighetsgrad i en studie på 

iPads vilket var inspirationen bakom att använda det även i detta arbete. I likhet 

med intervjumetoden var viljan från författarna av detta arbete att öppna 

användartestet lättsamt med att ge deltagaren en lätt uppgift från början. Det är 

även något som Rosenfeld et. al. (2015, s.348) rekommenderar.  

  

Enligt Alsaawi (2014) är inspelningar av intervjuer den säkraste metoden att 

spara data på. Detta ansågs även kunna appliceras på användartester. Eftersom 

att beteendet på en webbplats skulle registreras, kom därför författarna av detta 

arbete överens om att ett mjukvaruprogram som möjliggjorde inspelning av 

skärm samt musrörelser skulle användas. Valet av programvara föll på Open 

Broadcast Software, ett open-source program som uppfyllde våra krav samt 

kunde leverera inspelningar av hög kvalitet på både bild och ljud.  

3.3.2 Metodens begränsningar 

Då författarna av detta arbete ville se hur användarna interagerade med de olika 

webbplatserna i denna metod ansågs det viktigt att ta reda på mera om 

observationsmetoder. Definitionen Patel och Davidson (2011, s.91) ger av en 

observationsmetod är insamling av information som rör handlingar samt 

beteenden, som till exempel känsloyttringar, verbala yttringar och fysiska 

handlingar, i naturliga situationer. Dessa beteenden och handlingar kan när de 

yttrar sig observeras med hjälp av denna metod. Baserat på ovanstående 

definition anser författarna av detta arbete att användartester innefattas i detta 

begrepp, eftersom metoden delar flera av dessa egenskaper. Därför kommer det 

som presenteras i följande stycke helt baseras på begränsningar som 

observationsmetoder generellt sett har. Som under tidigare metoder kommer 

också begränsningar i samband med detta arbete också presenteras.  

  

Observationsmetoder är enligt Patel et al. (2011, s.92) både dyra och 

tidskrävande. På grund av dessa skäl utesluts de oftast som forskningsmetod. 

De framhäver dock också att om observation krävs för att lösa 

problemställningen, borde det undersökas om metoden går att genomföras. 

Med hänvisning till föregående mening, var författarna av detta arbete tvungna 

att avsätta en omfattande tidsmängd för att planera och utföra denna metod, 

vilket kan ha lett till att andra delar i arbetet inte fått den tillräckliga 
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uppmärksamhet den behövt. De beteenden som observeras kan vara enligt 

Patel et al. (2011, s.92) svåra att säkerställa som representativa. Det kan 

mycket väl vara ett spontant beteende som observeras, men som uppfattas av 

observatören som representativt. Därför kan det vara till hjälp att göra 

förstudier för att kunna identifiera de beteenden som anses vara representativa. 

Författarna såg ingen möjlighet att utföra en sådan förstudie inom den 

tidsramen som fanns i detta arbete. Således existerade risken att spontana, och 

inte representativa, beteenden kom att observeras när användartesterna 

utfördes. Informatörerna som deltog i studien hade alla någon form av relation 

till författarna, och datan som samlats in innefattas således av 

bekvämlighetsdata som förklaras mera utförligt i del 5.4. Användarna fick 

under testet heller inte veta om de utfört uppgifterna till fullo, vilket vill säga 

om det element eller den information de ombads hitta var korrekt. Detta kan ha 

lett till att användaren har känt sig förvirrad. Dessutom var vissa av frågorna 

snarlika, vilket kan öka denna förvirring. 
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4. Analys och resultat  

Under denna del presenteras hur författarna av detta arbete gick tillväga när de 

använde de forskningsmetoder som presenterades i Kapitel tre. Under varje 

forskningsmetod presenteras också de analysinstrument som tagits fram för att 

analysera de data som samlats in, samt resultatet av denna analys. 

4.1   Enkäter 

I varje enkät ombads användaren att ranka fem webbplatser. Författarna har 

valt att räkna ut ett värde för varje webbplats som ingick i studien, för att inte 

riskera att en webbplats som fått högre poäng i snitt inte ska sållas bort inför 

nästa metod. I varje enkät deltog minst sju personer, vilket författarna hade 

som minimiantal för varje enkät. Totalt deltog 32 personer i detta moment. 

4.1.1 Analysinstrument - Matematisk formel  

Det som gjorts i tolkningen av den insamlade datan är att räkna ut ett 

medelvärde för varje webbplats, baserat på vilken plats den fått i rankingen. På 

så sätt blir resultatet inte enbart kopplat till att till exempel enbart gå vidare 

med de som fått flest förstaplaceringar, utan ett mera övergripande resultat går 

att analysera. En matematisk formel tillhandahölls som ett av de tillgängliga 

instrumenten i SurveyMonkeys plattform för beräkning av rankningmomentets 

medelvärde, och var det som tillämpade sig bäst för att ta fram ett helhetligt 

medelvärde, som delats ut över alla svar från alla deltagare i varje enkät. 

Formeln som används reproducerades, för detta arbete och uträkningen gjordes 

av författarna för att säkerställa att uträkningen stämde.  Formeln är nedan 

presenterad, anpassad för detta arbete med svenska variabler. Uträkningen 

gjordes genom att vikten på positionen (v) sedan multipliceras med antalet 

gånger alternativet svarats på den positionen (a). Detta resultat adderas för alla 

valen. Sedan divideras detta med antal respondenter för att slutligen få en total 

summa (Sum). Exemplet nedan illustrerar processen (1). Resultatet av detta 

presenteras i stapeldiagramform nedan (figur 4.1 - 4.4). Om en hemsida rankats 

högst har den fått 5 poäng, medan om den rankats lägst 1 poäng.  

 

𝑆𝑢𝑚 =  
𝑣1𝑎1 + 𝑣2𝑎2+ 𝑣3𝑎3 + 𝑣4𝑎4+ 𝑣5𝑎5

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
     (1) 
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4.1.2 Resultat 

  
Nedan presenteras de resultat som tagits fram med den matematiska formeln. 

 

Fig. 4.1 Resultat från enkät Alfa i stapelform där ett medelvärde enligt den ovan 

redovisade matematiska formeln (1) räknats ut. Varje museums totalpoäng redovisas i 

jämförelse med de andra museerna som deltog i enkät Alfa.  

 

Fig. 4.2 Resultat från enkät Beta i stapelform där ett medelvärde enligt den ovan 

redovisade matematiska formeln (1) räknats ut. Varje museums totalpoäng redovisas i 

jämförelse med de andra museerna som deltog i enkät Beta.  
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Fig. 4.3 Resultat från enkät Charlie i stapelform där ett medelvärde enligt den ovan 

redovisade matematiska formeln (1) räknats ut. Varje museums totalpoäng redovisas i 

jämförelse med de andra museerna som deltog i enkät Charlie.  

 

Fig. 4.4 Resultat från enkät Delta i stapelform där ett medelvärde enligt den ovan 

redovisade matematiska formeln (1) räknats ut. Varje museums totalpoäng redovisas i 

jämförelse med de andra museerna som deltog i enkät Delta.. 
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För att kunna läsa ut den totala datan av allt sammanslogs de poäng som varje 

webbplats fått, för att sedan divideras med två. Detta för att varje enkät var 

representerad två gånger totalt under de fyra enkäterna. Detta illustreras i fig 

4.5. 

 

Fig 4.5 Efter att alla webbplatser bedömts i två olika enkäter räknades varje museums 

medelvärde ut, och placerades in i ett tabellformat.  

 

De webbplatser som har fått högst betyg är således Armémuseums webbplats 

med ett snitt på 3,87, tätt följt av Historiska med ett snitt på 3,86. Det är de två 

webbplatserna som användartesterna nedan är baserade på, då resultaten var så 

pass lika. Värt att nämna är även att Flygmuseum.com, vilket är Västerås 

Flygmuseum, kom längst ner på rankingen, vilket således påvisar Västerås 

Flygmuseums farhågor att deras webbplats måste förnyas. Då användarna även 

bads att ge omdöme om den högst respektive lägst rankade sidan är nedan 

synpunkter tagna från omdömena gällande de två högst rankade sidorna. Det 

som är utmärkande här är att det påvisar att Historiska museet har fått fler 

förstaplaceringar, och således fler svar än Armémuseet, detta visar på vikten av 

att räkna ut snittvärdet istället för att enbart välja den högst rankade 

webbplatsen per enkät.  

  

De kommentarer som lämnats i positiv bemärkelse har ofta vissa gemensamma 

nämnare, oavsett vilken webbplats som rankats högst. Dessa kan sammanfattas 

som tydlighet och enkelhet. Vissa användare utvecklar detta genom att förklara 

att navigationen var enkel att förstå, och andra lyfter designaspekterna som bra. 

Detta upprepas löpande i olika former som standard vid analys av dessa svar. 

“Utseendet av menyn.” “Navigering var enkel och den hade snygg design.” 

“Layout and colurs, compreansable easy tuo [sic] read, immediate” är några 

exempel på svar som lämnats. Dessa resultat kan återkopplas till vad Lindgaard 

et al. (2006) kom fram till om att positiva omdömen korrelerade med 

designattributen bra design, bra layout och bra färg. 
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Layouten visade sig vara av yttersta vikt för användaren, och här behövdes det 

en mer ingående analys av vad det var som var populärt, detta skedde under de 

uppföljande användartesterna. Även hur informationen som tillhandahållits om 

det fysiska museet kom högt upp i uppskattningen, förutsatt att den inte blev så 

pass övervägande att den blev massiv. Detta påvisades med att de webbplatser 

med för mycket information på förstasidan hamnade längst ner i rankingen. De 

sidor som fick lägst betyg hade i många fall kommentarer som förklarade att 

missnöjet bestod av vad som Michalidou et al. (2008) och Tuch et al. (2012) 

ansåg vara hög visuell komplexitet.  Med detta i åtanke blev det således lätt att 

dra slutsatsen om att användarna gillar en webbplats som har bra layout i form 

av tydlig menystruktur, bra designval gällande färger samt informationen om 

den förmedlades på ett effektivt sätt. Detta visar på att forskningen från 

Michalidou et al. (2008) och Tuch et al. (2012) även går att applicera i fallet 

för museer. 

  

Det gick även att dra tydliga paralleller från enkätundersökningen till hur 

informationen, speciellt den textbaserade, var direkt relaterade till hur 

uppskattningen varierade. De museers webbplatser som hade stora textstycken 

fick ofta lägst betyg och kommentarerna påpekade detta. Även hur texten 

återspeglade sig i form av hierarkiska menylänkar visade sig vara en viktig 

faktor i vad som skapade en avvisande känsla. Några exempel på dessa är “De 

blå rutorna med bara text, ingen bild om man inte klickar på varje ruta” 

gällande Söderhamns Flygmuseum, “Stökig och för mycket text onödig 

information” och “Kändes plottrig och trist” gällande Dansmuseet. Västerås 

Flygmuseum är, som tidigare nämnts, den webbplats som placerat sig längst 

ner i rankingen, och många av museets farhågor om omodernitet kan bekräftas 

även via de svar som lämnats, detta genom “Lite outdated. Känns äldre och 

inte lika snabb.”, “Omodern, tråkigt för många menylänkar” samt “Flat, not 

catching, old style”. Även för Västerås Flygmuseum har användningen av text 

spelat en stor roll vilket visar sig i kommentarerna genom bland annat “För 

mycket text och ful design”. Det senare styrker vidare forskningen som 

Michalidou et al. (2008) utfört att det finns en stark koppling till att en stor 

mängd text och länkar skapar hög visuell komplexitet, vilket i sin tur skapar ett 

negativt första intryck. Således kan även denna forskning relateras till museer.  

  

Den data som samlats in från enkäterna visar vilka webbplatser som var 

uppskattade hos användarna. Det som enkäten visat vara uppskattat på en 

webbplats är moderniteten, bra strukturerad information och helhetslayouten. 

Således visade det sig att museers webbplatser inte skiljer sig från övriga när 

det kommer till ett första intryck. 
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4.2   Användartester 

I användartesterna som utfördes fick deltagarna titta på webbplatserna för 

Armémuseet samt Historiska museet. De fick en inledande fråga där de skulle 

svara på vad de tittar på först på ett museums webbplats. Därefter ställdes de 

frågor som förberetts innan användartestet i den ordning utefter vad 

användaren svarade på första frågan. I dessa tester deltog totalt sex stycken 

personer i olika åldersdemografier.   

4.2.1 Resultat 

Deltagarna fick en webbplats tilldelad sig av de två som ingick i studien, och 

utförde testet enbart på denna, så att ingen jämförelse gjordes mellan sidorna 

hos varje deltagare. Något som observerades först var att interaktionerna 

skiljde sig från deltagare till deltagare. Denna skillnad berodde till stor del på 

deltagarens ålder. Som utgångspunkt försökte alla användare interagera med 

startsidan först innan de gick vidare till undersidor, men hur dessa interaktioner 

utfördes var inte identiska. Ju yngre deltagarna var, desto mer benägna var de 

att försöka scrolla på startsidan för att ta reda på information, oavsett 

webbplats. Menystrukturen användes i undantagsfall när de allra yngsta 

användarna i studien inte hittade information på startsidan. 

 

Det äldre segmentet av testdeltagare valde att i princip enbart fokusera på 

menystrukturen för att hitta sin information. Det förekom att användarna 

uppmanade till ändringsförslag i hierarkin eller typografin i menyn då de inte 

ansåg att den var tydlig för att lokalisera det element de blivit ombedda att 

hitta, trots att informationen de ombetts hitta fanns på startsidan i samma form 

eller liknande. Undantaget gällde främst för sociala medier, då det verkar vara 

vedertaget att detta finns längre ner på en startsida, antagligen i sidfoten eller 

strax ovanför. Genom detta sätt visar de undersökningar som gjorts att en väl 

anpassad navigation i menyform inte täcker upp alla användare som kan tänkas 

besöka en webbplats, på samma sätt som att det inte går att designa bort 

menyformatet då detta i sin tur skulle kunna exkludera en annan målgrupp. Det 

behövs i många fall tas fram två olika vägar för att informationen ska anses 

vara väl tillgänglig för att förmedlas på ett bra sätt.  

  

Trots att öppettider märktes ut på båda sidorna var det ingen självklarhet i att 

den informationen upptäcktes. Ofta valdes menyn för att undersöka detta, 

vilket visade sig tydligt gällande entrépriset. Entrépriset fanns närvarande på 

startsidan direkt och kunde avläsas utan fysisk interaktion med webbplatsen 

från användaren. Trots det valde majoriteten att interagera på startsidan på 

något sätt för att ta reda på det. Det äldre segmentet valde här att helt sonika 

fokusera på navigationsmenyn för att undersöka sidorna i menystrukturen. De 

yngre hade också svårigheter att hitta uppgifter om entrépriset, även om dessa 

deltagare använde sig först och främst av startsidans scrollningsfunktion. 

 

Författarna var oroade för att användare även kan ha överanalyserat frågan, i 

förhoppning om att göra så bra ifrån sig som möjligt. Bland annat så var två 

frågor kopplade till priset. Den första av frågorna generade svaret att det var fri 
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entré till museet. Den andra om det var olika priser för olika grupper så som 

studenter, var det inte en självklarhet att fri entré gällde för samtliga användare. 

Fråga tre som undersökte entrépriset (Vad kostar det att gå dit?) borde 

genererat samma svar som fråga sex (Vad kostar det för barn, pensionärer, 

vuxna och studenter?) men detta undersöktes av deltagaren på ett annat sätt. 

Författarna kan dock inte med säkerhet avgöra om avvikelserna i 

undersökningsmönstren berodde på om frågan i sig skapade förvirring, eller 

om det berodde på att deltagaren gjort en antagning om entrépriset för den 

kategori denne själv deltagit i.  

 

En annan markant påvisning är att även om elementet som visar öppettider för 

dagen, vilket har funnits med på båda de undersökta webbplatserna, har varit 

ett uppskattat element på startsidan, är det inte säkert att användarna hittar det 

ändå. Detta kan ha att göra med att de inte förväntar sig att hitta den 

informationen så lättillgängligt trots att det verkar vara ett av de viktigaste 

elementen. I de fallen den upptäcktes på startsidan var inslaget dock ett 

välkomnat element. 

  

Gällande sociala medier skiljer sig det från standardinteraktionerna, men då 

studien inte går in på förhållningssättet till sociala medier har interaktionen 

mellan startsida och sociala medier undersökts ur minimal del. Det som dock 

framkommit är att alla testdeltagare valt att scrolla ner på startsidan för att hitta 

dem, trots att det på ena sidan fanns i navigationsmenyn. Detta visar på att om 

man vill länka till sociala medier ska detta ske långt ner på startsidan, 

alternativt i sidfoten då användarna förväntar sig att det ska finnas där. Om det 

placeras på andra ställen blir risken att museet använder värdefullt utrymme 

och skapar visuella element som snarare är i vägen för besökaren.  

  

Utställningar var av vikt för de flesta testdeltagare, och var ofta en av de 

inledande undersökningsmomenten, vilket framkom i den inledande frågan. 

Även här skiljde sig beteendet men utgångspunkten har varit att det borde vara 

enkelt att hitta dem, vilket återspeglas i beteendet hos samtliga testdeltagare. 

Det som kom fram var dock att den yngste av deltagarna samt den vars 

modersmål inte var svenska inte hade lika lätt att hitta detta, och gärna utgick 

från att vissa element visade vad som var de trodde var utställningar. 
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5. Diskussion, slutsats och 
utvecklingsförslag 

I det avslutande kapitel kommer författarna att diskutera detta arbete och hur 

det utförts i kontext till problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Här 

förs en diskussion kring de slutsatser som dragits med hjälp av den kunskap 

som kommit fram under arbetets gång, samt huruvida syftet med arbetet 

uppfylls. Sedan presenteras de utvecklingsförslag som författarna av detta 

arbete tagit fram baserat på slutsatserna som dragits. Kapitlet avslutas sedan 

genom att först diskutera vilka begränsningar samt faktorer som kan ha 

påverkat arbetet, för att avsluta med en kritisk reflektion gentemot det egna 

arbetet. 

5.1 Slutsatser 

Nedan presenteras de frågeställningar som lyftes fram i början av arbetet. Detta 

följs av en längre diskussion där slutsatser presenteras. Slutligen avslutas detta 

genom att frågorna från frågeställningen gås igenom och besvaras. 

Frågeställningarna som detta arbete haft är: 

  

Hur är det första intrycket av museers webbplatser relaterat till den 

mängd information de förmedlar på sin startsida?  

  

Hur kan museers webbplatser förmedla relevant information via sin 

startsida för att olika målgrupper ska kunna ta till sig den, men 

fortfarande ge ett bra första intryck?  

  

Nedan är två kortfattade svar, som utvecklas löpande genom diskussion i 

kapitlet:   

  

Relationen är väldigt markant mellan det första intrycket och den 

mängd information som presenteras. En hög visuell komplexitet ger 

ofta upphov för att användaren ska få ett negativt första intryck. Således 

blir en överanvänd mängd information negativt. 

Samt: 

Kortfattade länkar, både genom bild och text, bör förmedla att 

information finns på undersidor, då detta förväntas av de flesta 

användare. Olika användare har olika surfmönster och därför är det 

rekommenderat att ha två vägar till samma information för att 

användaren snabbt och effektivt ska kunna ta del av den information 

som förmedlas. 

   

En av de tydligaste slutsatserna som drogs under arbetet var hur pass viktig en 

väl utformad startsida på en webbplats är för användare. Denna måste utformas 

för att de ska få ett bra första intryck om vad webbplatsen handlar om och vad 

verksamheten erbjuder. Det blir därför viktigt att ta fram en startsida där 

användarnas intressen sätts i fokus, istället för vad museet avser viktigt att 

förmedla. Detta då resultaten från de undersökningar som utförts visar att 
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studiedeltagare har gillat när textmässig information istället ersatts med länkar, 

och där mer information om innehållet finns på en undersida. Samtidigt har 

resultaten visat att de museer som haft för mycket information på sin startsida, 

då framförallt textmässig information, fått sämre omdömen. Detta innebär att 

museet riskerar att inte nå fram med den information de vill förmedla till sina 

användare. Således kan det sägas att det gått en inflation i den textbaserade 

informationen. Ett exempel kan vara en text på startsidan som förklarar ett 

event och vilka detaljer detta event har. Texten kan anses att vara av vikt att 

sprida, men när denna information blir för mycket för användaren, sjunker 

användarupplevelsen. Detta blir förstås tydligare desto fler liknande texter som 

presenteras samtidigt. Risken finns således att för mycket textmässig 

information slår tillbaka på museet eftersom att det finns en risk att användarna 

lämnar webbplatsen.  

  

Användartesterna har även påvisat att besökare inte har några större 

motsättningar för att leta på undersidor efter information, förutsatt att de snabbt 

kan ta sig till dessa undersidor. Användartesterna visade också att element som 

relaterade direkt till ett eventuellt besök på museet var viktiga för användarna. I 

de fall där användarna hittade dessa element på startsidan, som till exempel 

öppettider idag, var de uppskattade. Men detta betyder inte att all viktig 

information bör ligga direkt på startsidan. Att sådan information läggs på en 

undersida kan även vara förväntat av en användare, då deltagare i 

användartesterna förbisåg vissa element på en startsida som visade just den 

information de ombetts hitta. Således blir slutsatsen att mer utförlig 

information bör hellre placeras på en relevant undersida, och detta skapar även 

möjligheten att frigöra utrymme från startsidan.  

  

Däremot bör det finnas fler än en väg in till dessa undersidor. Som 

användartesterna även visade, varierade sökmönsterna inom olika 

åldersgrupper. De äldre tenderade att använda navigationsmenyn och de yngre 

valde istället att scrolla på startsidan för att leta efter information, eller vägar 

till informationen. Detta bör has i åtanke när designen ska utformas. Att endast 

skapa en länk via en navigationsmeny eller via startsidan kan göra det svårare 

för en viss åldersgrupp att navigera efter informationen.  

  

Om ovan resonemang används i implementeringen är det även viktigt att lyfta 

en annan del som visade sig i användartesterna. Trots de olika surfbeteendena 

hade deltagarna gemensamt att de inte tvekade att de skulle hitta den 

efterfrågade informationen. Användarna förväntade sig att hitta informationen, 

och interagerade med sidan efter dessa förväntningar. Dessa förväntningar var i 

vissa fall så pass höga att relevant information förbisågs i jakten på att kunna 

hitta relevant undersida i webbplatsens hierarki. Detta påvisar vikten att vara 

tydlig med uppmärkning om var menystrukturen och övrig länkning leder till. 

Vikten av att vara tydlig stärks även då studien visade på att viss information 

hävdas vara funnen, även om det kan vara felaktig information, baserat på 

deltagarnas språkkunskaper. Således visar våra tester på att extra åtanke krävs 

när de olika elementen utformas, speciellt de typografiska, för att minska 

förvirring. Användare har även ofta mål som de vill kunna utföra på de 

webbplatser de besöker visar testerna, och för att underlätta jakten på dessa mål 
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kan viss information behöva struktureras om. Att lägga den på en undersida 

kan generera ökad användarupplevelse och uppskattning. 

5.2 Uppfyllande av arbetets syfte och 
frågeställningar   

Syftet med detta arbete var att med hjälp av de undersökningar som utförts 

kunna framställa rekommendationer för hur Västerås Flygmuseums startsida 

bör ser ut för att kunna ge ett bra första intryck samt hur de ska förmedla 

information på den på bästa sätt. Med resultaten från både enkäten och 

användartesten som underlag, anser författarna kunna ha ett tillräckligt 

underlag för att kunna uppfylla syftet med arbetet samt att kunna besvara 

frågeställningarna som ställts.   

 

Den första frågeställningen i arbetet var “Hur är det första intrycket av museers 

webbplatser relaterat till den mängd information de förmedlar på sin 

startsida?” Denna har besvarats med enkäten och dess resultat, genom att 

påvisa för att kunna ge ett bra första intryck, krävs det att vid skapandet av en 

webbplats för museer vara mån om den mängd information som presenteras för 

användaren. För mycket information, utformad på fel sätt, kan lätt ses rörigt 

och användaren väljer då att inte ta till sig den. Genom att portionera ut 

informationen till undersidor och låta användaren själv söka sig till den 

information den anser vara relevant, blir startsidan mindre visuellt komplex, 

och ett bra första intryck uppstår lättare. 

  

Frågan ”Hur kan museers webbplatser förmedla relevant information via sin 

startsida för att olika målgrupper ska kunna ta till sig den, men fortfarande ge 

ett bra första intryck?” anses besvarad med hjälp av användartesterna. I 

dagsläget går det inte att ersätta en navigationsmeny i form av bildlänkar eller 

andra element, eller vice versa då båda navigationsmetoderna används, och en 

implementation av endast en av dessa metoder skulle således riskera att stöta 

sig med en viss åldersgrupp. För att optimera för en bredare besöksskara till ett 

museums webbplats kan det således inte enbart finnas en navigationsform då 

användarna förväntar sig att hitta relevant information på olika sätt. Således 

måste informationen förmedlas med stor omsorg, för att ta hänsyn till de olika 

surfmönster och beteenden användare har, så att ingen exkluderas, eller riskerar 

att missförstå det budskap som förmedlas. 

5.3 Utvecklingsförslag 

Baserat på ovan slutsatser kan vissa utvecklingsförslag tas fram, för att 

Västerås Flygmuseum ska kunna optimera ett bra första intryck för sina 

användare, och förmedla sin information på ett bättre sätt. 

5.3.1 Generella utvecklingsförslag 

Resultatet från enkäterna visar vad som påverkar det första intrycket hos en 

besökare på ett museums webbplats. Som det påvisades i resultaten fick de 

webbplatser, där användaren blir överöst av information, speciellt i textform, 
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ett övervägande negativt mottagande. Däremot på de webbplatser där 

utformningen var luftig och informationen sparsam men relevant, har 

mottagandet varit övervägande positivt. Detta blir även tydligare i 

användartestets resultat då användare inte drog sig för att klicka runt på de 

olika webbplatserna för att hitta den information de var ute efter, trots att 

informationen ibland presenteras direkt på startsidan. Detta är helt i linje med 

slutsatsen Michalidou et al. (2008) drog om att en stilren och organiserad 

startsida uppfattas som visuellt enkelt. Således blir författarnas 

rekommendation att försöka bryta ner den information man vill förmedla, och 

sedan placera den på undersidor, för att öka chansen att få ett bra  

första intryck på startsidan. 

 

Dock krävs det, som användartesterna visade, att museum som implementerar 

en sådan design, är noga med att ta hänsyn till surfbeteenden hos besökarna, 

och är medvetena om att mönstren aldrig är exakt lika. Detta innebär att det 

inte går enbart att placera ett specifikt element på startsidan eller att placera en 

länk till en undersida i navigationsmenyn, om alla användares surfmönster ska 

tas hänsyn till. Med de riktlinjerna angående navigationsdesign som underlag, 

som beskrivits i kapitel 2.1.4, rekommenderar författarna av detta arbete att en 

startsida för ett museums webbplats bör innehålla kompletterande navigation 

och kontextuell navigation. Användarnas behov att ta sig vidare på olika vis 

kommer då att tillgodoses. 

5.3.2 Element som borde prioriteras på startsidan 

Det som listats som viktigast enligt användartesterna anser även författarna att 

det ska implementeras på startsidan, då det uppskattats av de användare som 

hittat de elementen. Dessa element är utställningar samt öppettider. 

Användartestet visade att de flesta deltagarna valde utställningar som det första 

de ville titta efter när de besöker en webbplats för ett museum. Alltså är det ett 

element som borde vara enkelt att hitta för användarna när de besöker 

webbplatsen. Därför är rekommendationen att all information som relaterar till 

utställningar borde placeras högst upp på startsidan. Något som är värt att ha i 

åtanke är att det borde förklaras att det är en utställning eller vad den handlar 

om. Detta då testdeltagarna, särskilt de som inte är insatta i det svenska språket, 

tolkade vissa element, som de trodde relaterade till utställningar, felaktigt. 

Alltså rekommenderar författarna att tydliggöra allt innehåll som presenteras, 

speciellt det till utställningar, för att undvika förvirring och missförstånd. 
  

Användartestet visade även att öppettider var viktig information som borde 

finnas med på startsidan. Detta då den trots att den förbisågs av vissa 

användare ändå var ett mycket uppskattat element av de som upptäckte dem. 

Således anser författarna att det kan vara värt att implementera ett element för 

öppettider idag på startsidan. Detta trots att målsättningen generellt sett är att 

minska element som kan distrahera besökarna. Om detta implementeras bör 

elementet som visar öppettider vara klickbart för att kunna leda användaren 

vidare till en undersida där öppettiderna förklaras i sin helhet. Detta för att så 

många målgrupper som möjligt ska förstå detta. Det kan också vara bra att visa 

om öppettiderna skiljer sig för olika perioder på ett tydligt sätt, genom att till 

exempel förklara vilken period som gäller för närvarande. 
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5.3.3 Element som inte borde prioriteras på startsidan 

Även om det inte lyfts som ett av de viktigare elementen när användarna 

tillfrågats, har användartestet påvisat att prisinformationen kan vara 

bekymmersam att placera på startsidan. I de fall då testdeltagare valt att 

interagera med webbplatsen för att ta reda på priset på olika sätt, kan det anses 

vara av mindre vikt att marknadsföra priset direkt på startsidan, då majoriteten 

valde att leta efter undersidor som förklarade detta. Även om detta förslag är 

baserad på undersökningar från enbart två museer, som båda har fri entré, anser 

författarna att detta borde även gälla för museer där priserna varierar. Detta då 

informationen blir större och således blir svårt att presentera i enlighet med 

minimal textmässig information som genererade uppskattning på en startsida. 

5.4 Kritiska reflektioner kring det egna arbetet 

Att endast få en åsikt om en organisations önskemål och problem är ett 

problem som författarna var medvetna om. Den information som kom fram om 

organisationen blev alltså helt beroende på vad kontaktpersonen på Västerås 

Flygmuseum sade vara problemet och vilka åsikter denne hade. Om denne fört 

fram åsikter som inte delas av resten av organisationen riskerar arbetet att stå 

på en grund som är felaktig. Men att också gå in med detta misstänksamma 

förhållningssätt anser också författarna kan vara problematiskt eftersom att det 

måste finnas tillit till den personen som intervjuas. Utgångspunkten blev 

snarare att personen ville organisationens bästa och således gav de bästa svaren 

för att ge detta arbete en bra grund att starta utifrån. 

  

Detta arbete har i metoderna använt sig av vad författarna kallar 

bekvämlighetsdata, vilket är ett begrepp som innebär att den datan som samlats 

in genom bekvämlighetsprovtagning, eller strategiskt urval. Det vill säga att 

deltagarna i studien inte har valts med förutsättningar som återspeglar hela 

populationen. Datan som är insamlad via dessa metoder skulle inte vara 

realistisk att samla in där de personer som deltar i studien förutsättningslöst 

återspeglar befolkningen, då både den tidsmässiga aspekten, men framförallt 

den ekonomiska förutsättningen satt stopp för detta. Etikan, Abubakar Musa 

och Sunusi Alkassim (2016) framhäver att det i de flesta fall vore orimligt att 

samla in data som inte räknas in under denna kategori, då befolkningen skiljer 

sig åt beroende på hur begreppet tolkas. Baserat på vad Etikan et. al. (2016) 

också hävdar sin rapport, drar författarna slutsatsen att många av de 

insamlingsmetoder möjliga för användning i detta arbete faller de flesta inom 

begreppet bekvämlighetsprovtagning. Dessa metoder innefattar bland annat 

enkäter utförda på en lokal ort eller data insamlad på ett campus av akademiskt 

anknutna personer. 

 

Det författarna gjort för att förhindra att en alltför homogen grupp deltar i 

studien är vissa mått som säkerställer att en viss spridning förekommit. 

Enkäten spreds mellan olika grupper, och inte enbart inom slutna grupper 

såsom en klassgrupp. Även personliga förfrågningar där mottagare varierat 

både i kön, bostadsort samt ålder har förekommit. Användartesterna utfördes 
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med ett brett åldersspektrum och innehöll bland annat en person där svenska 

inte var modersmålet enligt råden som Farell (2017) ger.  

  

När det kom till utförandet av enkäter såg författarna ett orosmoment av 

deltagarantalet. I studien utförd av Lindgaard et al. (2006) kunde de säkerställa 

datans tillförlitlighet då deltagarna var i ett betydligt större omfång, samt att 

dessa deltagare övervakades på ett betydligt bättre sätt än vad en enkätmetod 

tillåter. Resultatet i detta arbete skulle ha, med forskningen Lindgaard et al. 

(2006) utfört som underlag, kunnat stärkts med hjälp av flera deltagare. Dock 

anser författarna av detta arbete att metoden som användes av Lindgaard et al. 

inte fullt ut kan ge upphov till den data som behövdes samlas in för detta 

arbete. Att bilda sig en uppfattning om det visuella går snabbt, men författarna 

var osäkra på om 50 till 500 millisekunder var en bra tidsmängd om 

användaren även skulle väga in navigationen i omdömet.  

  

Datan som samlades in i enkäterna var beroende av att användarna utförde 

studien som uppmanat. Risken var enligt författarna till detta arbete att data 

skulle gå förlorad om utformningen på enkäten anpassades till en för specifik 

nivå så missförstånd lätt kunde uppstå. Detta skulle kunnat uppstå genom att 

enkäten ansågs vara för lång för användaren att genomföra, så att påbörjade 

enkäter aldrig slutfördes eller genomfördes utan vidare eftertanke enligt 

Rosenfeld et al. (2015, s.339). Författarna till detta arbete var således tvungna 

att utforma frågorna så att enkäten ansågs mera attraktiv, så att de skulle fånga 

upp testdeltagarnas synpunkter. Det innebär att ledande frågor försökt undvikas 

i den grad de kan, vilket Patel et al. (2011, s.78) rekommenderar allmänt.  

  

Trots att studien hade åtstramningar både gällande tid, ekonomiska 

förutsättningar och deltagardemografi har reliabiliteten försökt säkerställas 

genom att bland annat blanda upp webbplatserna i enkätmetoden så att en 

webbplats skulle få en större exponering mot andra sidor. Således hoppas 

författarna att samma resultat skulle visa sig även vid en upprepning av 

studien. Huvudfokuset har trots allt varit att samla in data som håller en hög 

kvalitet. I detta arbete har författarna vidtagit vissa åtgärder för att stärka 

validiteten. Gällande enkätmomentet användes bland annat den matematiska 

formeln (1) som tillät arbetet att fortgå med de webbplatser som hade ett högst 

medelvärde. På så sätt skulle enstaka enkätsvar som hade en avvikande 

bedömning inte påverka vidare forskning. För att detta skulle säkerställas fullt 

ut kunde även de textmässiga svaren från enkäten jämföras med de olika 

rankingarna för att se att helhetsbilden stämde. Denna metod användes även i 

förhoppning om att minska risken för att selektivitet använts i resultatdelen, 

genom att jämföra poängen med de textsvar som kom in. 

  

Användartesterna utfördes på författarnas respektive hemorter, vilket betydde 

att endast en observerade användarna under själva testet. Men i och med att 

användartesterna spelades in kunde de observeras flera gånger om för att 

säkerställa att svaren tolkats korrekt. Dessutom observerade författarna deras 

respektive inspelningar för att se om båda har tolkat svaren på samma sätt. 

Författarna var till större delen överens om att de tolkningar som gjorts var 

korrekta och därmed uppnådde metoden vad Patel et al. (2011, s.104) kallar för 

interbedömarreliabilitet. Detta lät även författarna till viss del säkerställa att 
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svaren som gavs inte färgades av tolkningar som uppstod på grund av 

bekvämlighetsdatan, då deltagarna i användartesterna inte hade någon relation 

till båda författarna utan enbart den ena.  

  

Författarna har även kommit till insikt att de som utförde användartestet kanske 

inte svarade helt sanningsenligt på frågorna som ställdes. Svaren kan lika gärna 

haft som avsikt att tillfredsställa författarna eller besvarats i syftet att framställa 

sig själv som bättre. Detta är ett beteende som inte går att undvika men för att 

minimera risken att få in sådan data gäller det att noggrant välja ut sina frågor 

eller att intervjua fler personer (Preece et al., 2015, 7.4.5).  

  

I enkäterna utgick författarna från att deltagarna i studierna har deltagit utifrån 

ett studieperspektiv, och inte som potentiella museibesökare. Detta skulle 

teoretiskt kunna ge en data som inte är representativ för museers webbplatser. 

Det som gjorts för att få datan mer representativ, var att inte ha för många 

frågor i enkäten, samt att inleda användartesterna med en fråga där deltagaren 

själv fick uttrycka vad denne skulle vara intresserad av vid ett potentiellt besök. 

Således har författarna försökt minska risken för att datan inte blir relevant för 

besökare till museer.  

5.5   Förslag till vidare forskning 

Något som påvisades under användartesten var vilken typ av interaktion med 

webbplatsen som gjordes för att finna information som var relevant. Ett visst 

mönster som kunde urskiljas var hur de äldre i testgruppen valde att interagera 

med menyn, samtidigt som de yngre hade lättare att scrolla på webbplatsen för 

att ta sig dit de ville. Kan detta mönster säkerställas, och gäller den utanför 

museers webbplatser? Då detta korrelerade med användarens ålder anser 

författarna att detta kan vara av vikt att följa upp. Kommer de yngre ha större 

förväntningar i framtiden på vad som erbjuds, och framförallt hur detta 

erbjuds? 

 

Denna studie har fokuserat på hur användare fokuserar på startsidor och deras 

navigation. Då de sidor som kom högst upp i den ranking som sammanställdes 

i enkätmetoden fortfarande hade brister som visade sig i användartestet 

misstänker författarna att det finns brister även djupare i hierarkin på 

webbplatserna. Dessa brister kan vara av vikt att identifiera om de råd att ha 

mera detaljerad information på undersidor ska implementeras. Således anser 

författarna att det är av yttersta vikt att forska djupare inom hur dessa 

undersidor tas fram och hur de organiseras i navigationssammanhang. 

  

Något som även kom fram under användartesterna var hur pass säkra alla 

användare var på var de skulle hitta webbplatsens sociala-mediekanaler längst 

ner. Detta innebar att sociala medier är väl kända och förväntas finnas på 

webbplatsen. Användning av sociala medier länkar ofta tillbaka till 

erbjudanden eller kampanjer. Om användaren kommer till ett museums 

webbplats via en interaktion av sociala medier, bör denne inte hamna på 

startsidan, utan på en sida som relaterar till den länk som användes, en så 

kallad landningssida. Att ha med informationen på startsidan skulle bryta mot 

den slutsats som presenteras ovan. Således ser författarna att vidare studier 
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behövs utföras för hur dessa landningssidor behövs utformas för att göra dem 

optimerade, då de rimligtvis avviker från startsidan. 
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Bilaga A: Enkäter 

 

Enkät Alfa 
Hej!  

Vi håller på att hjälpa ett museum att göra en ny webbplats, och som ett led i 

den processen skulle vi uppskatta det enormt ifall du kunde hjälpa oss lite på 

traven. 

 

Vi skulle vilja att du snabbt kollar på dessa fem webbplatser och sedan 

rangordna dem efter hur mycket du gillar dem. På så sätt kan vi se vilka av 

dessa webbplatser som ni tycker är bäst. När ni är klara med rangordningen vill 

vi gärna att ni kort förklarar varför den sida ni rangordnat först var så bra och 

varför den sida som ni rangordnat sist inte var så bra.  

 

Detta hjälper förhoppningsvis inte bara museet utan även oss att få till en bra 

och trevlig webbplats, utan oss att klara vår examen! Tack för all hjälp! (Och vi 

kommer självklart inte att spara några uppgifter om vem du är) 

 

Självklart kan det vara bra att ha koll på de sajter vi ber dig hissa eller dissa så 

vi bifogar dem här: 

 

Historiska.se 

 

Dansmuseet.se 

 

Medeltidsmuseet.stockholm.se 

 

Flygvapenmuseum.se 

 

Flygmuseum.com 

 

Återigen tack! 
 

 

 

 
1. Ranking time (Dra alternativen så att bäst högs upp och sedan i 

fallande ordning)  
                                                                                                         
Historiska.se 

http://www.historiska.se/
http://www.dansmuseet.se/
http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/
http://www.flygvapenmuseum.se/
http://www.flygmuseum.com/
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Dansmuseet.se        

medeltidsmuseet.stockholm.se 

Flygvapenmuseum.se                                                                                    

Flygmuseum.com 

2. Vad var det som gjorde att du rankade den högst rankade sidan 

som bäst?  
 

3. Vad var det som gjorde att du rankade den lägst rankade sidan 

som som sämst?  
 

Svårare än så var det inte! 

Supertack för all hjälp! 
 

Enkät Beta 
 

Hej!  
Vi håller på att hjälpa ett museum att göra en ny webbplats, och som ett led i 

den processen skulle vi uppskatta det enormt ifall du kunde hjälpa oss lite på 

traven. 

 

Vi skulle vilja att du snabbt kollar på dessa fem webbplatser och sedan 

rangordna dem efter hur mycket du gillar dem. På så sätt kan vi se vilka av 

dessa webbplatser som ni tycker är bäst. När ni är klara med rangordningen vill 

vi gärna att ni kort förklarar varför den sida ni rangordnat först var så bra och 

varför den sida som ni rangordnat sist inte var så bra.  

 

Detta hjälper förhoppningsvis inte bara museet utan även oss att få till en bra 

och trevlig webbplats, utan oss att klara vår examen! Tack för all hjälp! (Och vi 

kommer självklart inte att spara några uppgifter om vem du är) 

 

Självklart kan det vara bra att ha koll på de sajter vi ber dig hissa eller dissa så 

vi bifogar dem här: 

 

 

Armemuseum.se/ 

 

F11museum.se/ 

 

Hallwylskamuseet.se/sv 

 

http://www.armemuseum.se/
http://www.f11museum.se/
http://www.hallwylskamuseet.se/sv
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Soderhamnflygmuseum.se 

 

Aeroseum.se 

 

Återigen tack! 
 

1. Ranking time (Dra alternativen så att bäst högs upp och sedan i 

fallande ordning)  
                                                                                   

Armemuseum.se 

Hallwylskamuseet.se 

Soderhamnflygmuseum.se 

F11museum.se 

Aeroseum.com 

2. Vad var det som gjorde att du rankade den högst rankade sidan 

som bäst?  

 
3. Vad var det som gjorde att du rankade den lägst rankade sidan 

som som sämst?  

Svårare än så var det inte! 

Supertack för all hjälp! 

 

 

Enkät Charlie 

 

Hej!  
Vi håller på att hjälpa ett museum att göra en ny webbplats, och som ett led i 

den processen skulle vi uppskatta det enormt ifall du kunde hjälpa oss lite på 

traven. 

 

Vi skulle vilja att du snabbt kollar på dessa fem webbplatser och sedan 

rangordna dem efter hur mycket du gillar dem. På så sätt kan vi se vilka av 

dessa webbplatser som ni tycker är bäst. När ni är klara med rangordningen vill 

vi gärna att ni kort förklarar varför den sida ni rangordnat först var så bra och 

varför den sida som ni rangordnat sist inte var så bra.  

 

http://www.soderhamnflygmuseum.se/
http://www.aeroseum.se/
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Detta hjälper förhoppningsvis inte bara museet utan även oss att få till en bra 

och trevlig webbplats, utan oss att klara vår examen! Tack för all hjälp! (Och vi 

kommer självklart inte att spara några uppgifter om vem du är) 

 

Självklart kan det vara bra att ha koll på de sajter vi ber dig hissa eller dissa så 

vi bifogar dem här: 

 

Historiska.se 

 

Dansmuseet.se 

 

medeltidsmuseet.stockholm.se 

 

Soderhamnflygmuseum.se 

 

Aeroseum.se 

 

Återigen tack! 

 

 
1. Ranking time (Dra alternativen så att bäst högs upp och sedan i 

fallande ordning)  

 
Historiska.se 

Dansmuseet.se 

Medeltidsmuseet.stockholm.se 

Soderhamnflygmuseum.se 

Aeroseum.se 

2. Vad var det som gjorde att du rankade den högst rankade sidan 

som bäst?  

 

3. Vad var det som gjorde att du rankade den lägst rankade sidan 

som som sämst?  

 

Svårare än så var det inte! 

Supertack för all hjälp! 

http://www.historiska.se/
http://www.dansmuseet.se/
http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/
http://www.soderhamnflygmuseum.se/
http://www.aeroseum.se/
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Enkät Delta 

 

Hej!  
Vi håller på att hjälpa ett museum att göra en ny webbplats, och som ett led i 

den processen skulle vi uppskatta det enormt ifall du kunde hjälpa oss lite på 

traven. 

 

Vi skulle vilja att du snabbt kollar på dessa fem webbplatser och sedan 

rangordna dem efter hur mycket du gillar dem. På så sätt kan vi se vilka av 

dessa webbplatser som ni tycker är bäst. När ni är klara med rangordningen vill 

vi gärna att ni kort förklarar varför den sida ni rangordnat först var så bra och 

varför den sida som ni rangordnat sist inte var så bra.  

 

Detta hjälper förhoppningsvis inte bara museet utan även oss att få till en bra 

och trevlig webbplats, utan oss att klara vår examen! Tack för all hjälp! (Och vi 

kommer självklart inte att spara några uppgifter om vem du är) 

 

Självklart kan det vara bra att ha koll på de sajter vi ber dig hissa eller dissa så 

vi bifogar dem här: 

 

Armemuseum.se/ 

 

F11museum.se/ 

 

Hallwylskamuseet.se/sv 

 

Flygvapenmuseum.se/ 

 

Flygmuseum.com 

 

Återigen tack! 

 

1. Ranking time (Dra alternativen så att bäst högs upp och sedan i 

fallande ordning)  
Armemuseum.se                      

F11museum.se                     

Hallwylskamuseet.se 

Flygvapenmuseum.se 

Flygmuseum.com 

http://www.armemuseum.se/
http://www.f11museum.se/
http://www.hallwylskamuseet.se/sv
http://www.flygvapenmuseum.se/
http://www.flygmuseum.com/
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2. Vad var det som gjorde att du rankade den högst rankade sidan 

som bäst?  

 3. Vad var det som gjorde att du rankade den lägst rankade sidan 

som som sämst?  
 

Svårare än så var det inte! 

Supertack för all hjälp! 

 

BILAGA B: Användartestets 
struktur och frågeformulär 

Vi hälsar användaren välkommen till användartestet. Vi förklarar lite kort vad 

syftet är med användartestet och vad användaren kommer att få göra under hela 

testet. Vi förklarar sen att allt kommer att deras skärmrörelser kommer att 

spelas in samt att ljudupptagning görs.   

 

Vi öppnar sedan upp själva användartestet genom att ge användaren ett 

scenario. Förslag på öppningsreplik: “Du vill besöka ett museum och går in på 

deras webbplats innan. Vad är det första du tittar efter?”  

 

Den första användargenererade frågan där användaren sedan ombeds hitta 

information om vad denne ansågs vara viktigast gav författarna en större insikt 

i vad som var av högst prioritet för användarna samtidigt som förhoppningen 

var att de inte skulle försöka framställa sina svar för att se bättre ut. Med hjälp 

av detta var även förhoppningen att de viktigaste elementen för användarna 

skulle klargöras här, då enkäten hade givit en fingervisning men inte fullt ut 

pekat på det som användare uppskattade mest. 

 

Här “tvingar” vi användaren att välja ett tema som vi med största sannolikhet 

kan delas upp i följande teman: 

 

 Öppettider 

 Hur hittar man dit? 

 Utställningar 

 Aktiviteter 

 Entrékostnad 

 

Vi säger att en säger “Hur hittar jag dit?” så ber vi dem att utföra den uppgiften 

på båda webbplatserna. Efter att de slutfört uppgiften så frågar vi dem “Var det 

lätt eller svårt att hitta informationen tycker du?”. Oavsett svar så frågar vi 

“Varför?”. Då kan vi få mer utförligare svar om placering etc.  
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Vi fortsätter vi med de uppgifter sedan som vi specificerat innan med ungefär 

samma upplägg. Viktigt är att vi ständigt agerar med användaren och frågor 

varför de klickade som de gjorde. 

 

Fråga 1: 
Vad anser du vara viktigast på ett museums webbplats? 

(Denna är passerad på den inledande frågan vad personen i fråga är mest 

intresserad av att veta. Om denna fråga är identisk eller snarlik med någon av 

nedanstående sagda fråga bort och ersätts av denna.) 

 

Följdfråga 1: varför är XX viktigast. (utförs innan lokaliseringen görs) 

Följdfråga 2: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 3: Varför anser du dett vara svårt/lätt. 

 

Fråga 2: 
Hur länge har de öppet idag?  

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du dett avara svårt/lätt? 

 

Fråga 3: 
Vad är entrépriset? 

 

Fråga 4: 
Vilken adress har museet? 

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du det vara svårt/lätt? 

 

Fråga 5: 
Hur länge har de öppet nästa söndag? 

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du det vara svårt/lätt? 

 

Fråga 6: 
Skiljer sig priserna från barn, vuxna, pensionärer, studenter etc.  

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du det vara svårt/lätt? 

 

Fråga 7: 
Länkar webbplatsen till verksamhetens sociala medier-kanaler? 

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du det vara svårt/lätt? 

 

Fråga 8: 
Vilka utställningar har de i dagsläget? 

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du dett vara svårt/lätt? 
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Fråga 9: 
Hur hittar du fysiskt dit till museet? 

Följdfråga 1: Var det lätt/svårt att hitta dit? (ställs efter utfört test) 

Följdfråga 2: Varför anser du dett vara svårt/lätt? 

 

Transkriberingsmall 
 

Användartest X - person (webbplats) 

 

Fråga X -  
Tid att slutföra uppgift:  
 
Användarens kommentar:  
 
Observatörskommentar 


